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กอ.รมน.

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี 
เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



 

เล ่มนี้ มีอะไร

๒๒  ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอให้รับลมหนาวอย่างมีความสุข นะคะ 
แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

 พล.อ. อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เพ่�อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณ ที�ทรงบำเพ็ญ 
พระราชกรณยีกจินานปัการ ด้วยพระวริิยอตุสาหะ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ เพ่�อปวงพสกนกิรไทย  
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต กทม. เม่�อวันที� ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๕

 พล.อ. ธนณฐั ยังเฟ่ืองมนต์ จเร กอ.รมน. ได้น�าข้าราชการ และมวลชน  กอ.รมน. เข้าร่วมกจิกรรมน้อมร�าลกึ 
ในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีบ�าเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลเน่�องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีตักบาตร 
พระสงฆ์จ�านวน ๕๒ รูป พิธีสวดพระพุทธมนต์ และถวายเคร่�องไทยธรรม จากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลา 
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารร่�นฤดี กอ.รมน. เม่�อวันที� ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

 พล.ท. อนุชา ชุ่มค�า ผอ.สมท.กอ.รมน. ผู้แทน กอ.รมน. น�าข้าราชการ กอ.รมน. พร้อมด้วยประชาชน 
และมวลชน กอ.รมน. ๑๙ กลุ่ม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ บรเิวณพระบรมราชานุสาวรย์ี รชักาลที� ๕ พระลานพระราชวงัดุสติ  
กรุงเทพฯ เม่�อวันที� ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๕

วสัดค่ีะ เดอ่นตลุาคมอาจเป็นเดอ่นที�คนไทยมคีวามเศร้าโศกและอาลยั เพราะเป็นเดอ่น 
ที�คนไทยได้สูญเสีย “มหาราช” ถึงสองพระองค์ ค่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ เป็นวัน 

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” และ  
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระภัทรมหาราช” ซึ�งกองบรรณาธิการวารสาร 
ข่าว กอ.รมน. น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

นอกจากนี้แล้วที�ผ่านมาแม้คนไทยจะประสบกับสภาพอากาศแปรปรวนที�มีทั้งฝนตก
และทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นหลายแห่งในทุกภาค แต่ก็มีเหตุการณ์มหามงคลซึ�งสร้างความ 
ปีติยินดีให้แก่พสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศ โดยเม่�อวันที� ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา  
๑๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
หร่อ “๙๐๑ แลนด์” 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ หร่อ “๙๐๑ แลนด์” สร้างขึ้นบนที�ดินที�พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โดยมีการออกแบบภูมิสถาปัตย์ 
ตามแบบอย่างโครงการอันเน่�องมาจากพระราชด�าริ เพ่�อถวายพระเกียรติยศ แสดงให้เห็น 
ถึงความผูกพัน และความจงรักภักดีที�ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ�งจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านองค์ความรู้ เร่�อง “ป่าและน�้า” เป็นสถานที�ศึกษา
เร่�องสิ�งแวดล้อมเพ่�อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั�วไปได้เรียนรู้ และทรงอุทิศให้เป็น 
สวนสาธารณะแห่งใหม่ เพ่�อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอีกด้วย

กอ.รมน.จงัหวดั ในฐานะกลไกอนัสำคญัและเขม้แขง็ยิ�งของ กอ.รมน. ยงัคงปฏิบิตังิาน 
เพ่�อบูรณาการและแก้ไขปัญหาความมั�นคงด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งราชการและ
เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เม่�อหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย กอ.รมน.จังหวัด  
ในพ่น้ที�เกดิภยั ได้ลงไปร่วมงานป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟอูย่างเข้มแขง็จรงิจงั เพ่�อบรรเทาทกุข์ 
และช่วยเหล่อประชาชน ในพ้่นที�อ่�น กอ.รมน.จงัหวดั ต่างกป็ฏิบิตัภิารกจิที�ได้รบัมอบหมาย
อย่างต่อเน่�องเข้มแข็ง ตามที�ท่านผู้อ่านจะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ กอ.รมน.จังหวัด 
ในวารสารฉบับนี้

และเชน่เคย วารสารข่าว กอ.รมน. มคีวามหว่งใยในสุขภาพของทกุทา่น จงึมคีำแนะนำ
เร่�องวิธีปฏิิบัติในการรับม่ออากาศหนาวที�กำลังมาเย่อน และเร่�องสำคัญสำหรับชายไทยที�

ตั้งใจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ�งของกองทัพ ค่อ เร่�อง “ทหารออนไลน์” 
ซึ�งกระทรวงกลาโหมเปิดโอกาสใหส้มคัรเขา้เปน็ทหารกองประจำการ 
ด้วยระบบออนไลน์ในทุกเหล่าทัพ เพ่�อประชาสัมพันธ์ให้พี�น้อง
ประชาชนได้ทราบโดยทั�วกัน

ข่่าว กอ.รมน. (ส่่วนกลาง)  ๒

พระบาทส่มเด็็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่่หััว   ๓

ข่่าว กอ.รมน. จังหัวัด็  ๔ – ๕

พระบรมราชานุสุาวรย์ี์ พระบาทสมเด็จ็พระบรมชนุกาธิเิบศร  ๖
 มหาภููมิพลอด็ุลย์เด็ชมหาราช บรมนุาถบพิตร

กอ.รมนุ. อด็ีต-ปััจจุบันุ-อนุาคต (ตอนุที� ๑)  ๗

สุขภูาพด็ีเริ�มที�ตัวเรา : โรคซึึมเศร้า  ๘

เร่�องนุ่ารู้ : หนุาวนุี�เที�ย์วภููลังกา  ๘

Hot English : 5 Idioms related   ๘ 
 to Halloween

ธิำรงไทย์ : ฤด็ูหนุาว  ๙

เทคโนุโลย์ีอวกาศ  ๙

สิทธิิปัระโย์ชนุ์ทหารกองปัระจำการ  ๑๐

กอ.รมน.จังหัวัด็ อ.ด็.  ๑๑



๓๓ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๑ ปีระจำเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็น็ป็ระมุุขและผู้้�บังัคับัับัญัชาสูง้สูดุฝ่า่ยสูงฆ์ ์กำหนดให� 
มุีมุหาเถรสูมุาคัมุ เป็็นองคั์การป็กคัรองสู้งสูุดของสูงฆ์์  
นับัเป็็นพระราชบััญญัติิป็กคัรองคัณะสูงฆ์์ฉบัับัแรก 
ของไทยในป็ี พ.ศ. ๒๔๔๕

ด้้านการคมนาคม

ในรชัสูมุยัพระบัาทสูมุเดจ็พระจลุจอมุเกล�าเจ�าอย้�หวั 
ยานพาหนะสูมัุยใหมุ�คั�อย ๆ เพิ�มุข้�นเป็็นลำดับั ดังนั�น
พระองคั์จ้งทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให�ติัดถนนใหมุ� 
ข้�นหลายสูาย เช�น ถนนราชดำเนิน, ถนนพาหุรัด และ
ถนนเยาวราช เป็็นติ�น และทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ 
ให�ขดุคัลองสูายติ�าง ๆ  เพิ�มุข้�น เช�น คัลองเป็รมุป็ระชากร 
และคัลองป็ระเวศบัรุรีมุย์ เป็น็ติ�น รวมุถง้ทรงพระกรณุา
โป็รดเกล�าฯ ให�บัริษััท รถรางไทยจัดการเดินรถรางข้�น 
ในพระนคัร นอกจากนี�พระองค์ัทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ 
ให�สูร�างสูะพานข้�น โดยสูะพานเหล�านี�จะเป็็นสูะพาน 
ที�ข้�นติ�นด�วยคัำว�า เฉลิมุ เช�น สูะพานเฉลิมุโลก ๕๕ และ
สูะพานเฉลิมุหล�า ๕๖ เป็็นติ�น 

นอกจากการพัฒนาการคัมุนาคัมุภายในพระนคัร 
พระบัาทสูมุเด็จพระจุลจอมุเกล�าเจ�าอย้�หัวทรงเล็งเห็น
ถ้งการคัมุนาคัมุกับัจังหวัดอ่�น ๆ ดังนั�น จ้งมุีการพัฒนา
ระบับัการคัมุนาคัมุไป็ยังติ�างจังหวัดแทบัทุกภ้มุิภาคั 
ของป็ระเทศ เช�น ทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให�สูร�างทาง 
รถไฟระหว�างกรุงเทพฯ กับันคัรราชสีูมุาเป็็นสูายแรก
ในป็ี พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็็นติ�น

ด้้านสาธารณสุข

พระบัาทสูมุเด็จพระจุลจอมุเกล�าเจ�าอย้� หัว 
ทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให�จัดติั�งสูภาอุณาโลมุแดง 
อันเป็็นติ�นกำเนิดของสูภากาชาดไทยในปั็จจุบััน 
ในปี็ พ.ศ. ๒๔๓๖ และทรงพระกรณุาโป็รดเกล�าฯ ให�สูร�าง 
โรงพยาบัาลวงัหลงั ซึ่้�งติ�อมุาได�พระราชทานนามุใหมุ�ว�า 
“โรงพยาบัาลศิริราช” สูำหรับัรักษัาผู้้�ป่็วยอย�างเป็็น
ทางการ นบััเป็น็โรงพยาบัาลหลวงแห�งแรกของป็ระเทศ

ในบัั�นป็ลายพระชนมุชีพ พระบัาทสูมุเด็จ 
พระจุลจอมุเกล�าเจ�าอย้� หัวทรงมีุพระพลานามัุย 
ไมุ�สูมุบัร้ณ์นกั และเสูดจ็สูวรรคัติด�วยพระโรคัพระวกักะพกิาร 
ในวันเสูาร์ที� ๒๓ ติุลาคัมุ พ.ศ. ๒๔๕๔ สูิริพระชนมุายุ 
๕๘ พรรษัา ทรงคัรองสูิริราชสูมุบััติิ ๔๒ ป็ี 

ด�วยทรงมุีพระมุหากรุณาธิิคัุณติ�อป็ระชาชน 
อย�างหาที�สูดุมิุได�มุาติลอดรัชกาลอันยาวนาน ป็ระชาชน 
จ้งพร�อมุใจกันถวายพระบัรมุราชสูมุัญญานามุว�า 
“สูมุเด็จพระป็ยิมุหาราช” อนัมุคีัวามุหมุายว�า พระมุหา
กษััติริย์ผู้้�ทรงเป็็นที�รักยิ�งของป็วงชน และถ่อวันที� ๒๓ 
ติุลาคัมุ เป็็นวันป็ิยมุหาราช

การศาลให� เป็็นระบับัเ ดียวกันทั� ว ราชอาณาจักร  
โดยมีุกระทรวงยุติิธิรรมุรับัผิู้ดชอบัอย�างแท�จริง และ 
ทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให�ตัิ�งกรรมุการติรวจชำระ 
และร�างกฎหมุาย และป็ระกาศใช�กฎหมุายลักษัณะอาญา
ซึ่้�งถ่อเป็็นป็ระมุวลกฎหมุายฉบัับัแรกของไทย พร�อมุทั�ง
ทรงจัดตัิ�งโรงเรียนกฎหมุายเพ่�อผู้ลิตินักกฎหมุายให�พอ 
แก�คัวามุติ�องการ ทำให�การพิจารณาคัดีและการลงโทษั 
แบับัเก�าหมุดไป็

ด้้านการศึึกษา

ด�วยทรงติระหนักว�าการศ้กษัาเป็็นปั็จจยัสูำคัญัในการ
สูร�างคันและป็ระเทศ จ้งทรงขยายการศ้กษัาออกไป็สู้�
ราษัฎรทุกระดับั เช�น 

l ก า รติั� ง โ ร ง เ รี ยนสูำห รับั ร าษัฎรแห� ง แ รก 
ที�วัดมุหรรณพารามุ 

l ท ร ง พ ร ะ ก รุ ณ า โ ป็ ร ด เ ก ล� า ฯ  ใ ห� จั ด ติั� ง 
กรมุศ้กษัาธิิการซึ่้�งติ�อมุาเข�าสูังกัดกระทรวงธิรรมุการ 
เพ่�อบัังคัับับััญชาเกี�ยวกับัการศ้กษัาให�เป็็นระเบัียบั 

l ทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให�มุีการสูอบัชิงทุน 
เล�าเรียนหลวง “คัิงสูกอลาชิป็” ตัิ�งแติ� พ.ศ. ๒๔๔๐  
เพ่�อสู�งนักเรียนที�เรียนดีไป็ศ้กษัายังติ�างป็ระเทศ เป็็นติ�น

ด้้านเศรษฐกิจ

พระบัาทสูมุเด็ จพระจุลจอมุเกล� า เจ� าอย้� หั ว 
ทรงวางรากฐาน พัฒนา และป็รับัป็รุง เศรษัฐกิจ 
ของป็ระเทศหลายป็ระการ อาทิ

l ทรงป็ฏิริป้็การคัลงัโดยทรงวางเศรษัฐกจิรป้็แบับัใหมุ� 
ป็รับัป็รุงการภาษัีอากรและระเบัียบัการเก็บัภาษัีอากร

l ทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให�จัดติั�ง หอรัษัฎากร
พพิฒัน ์ข้�นในปี็ พ.ศ. ๒๔๑๖ และยกฐานะข้�นเป็น็กระทรวง
การคัลังในป็ี พ.ศ. ๒๔๓๕ เพ่�อทำหน�าที�เก็บัภาษัีอากร 
ของแผู้�นดนิมุารวมุไว�แห�งเดยีว และเพ่�อให�การรบััจ�ายเงนิ
ของแผู้�นดินเป็็นไป็อย�างรัดกุมุ

l ทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให� มีุการจัดทำ 
งบัป็ระมุาณแผู้�นดินข้�นเป็็นคัรั�งแรกในป็ี พ.ศ. ๒๔๓๙ 
เป็็นการกำหนดรายจ�ายมิุให�เกินกำลังของเงินรายได�  
เพ่�อรักษัาดุลยภาพและคัวามุมุั�นคังของฐานะการคัลัง 

l ทรงจัดระบับัเงินติราใหมุ� โดยยกเลิกระบับัเงิน
พดด�วงและหน�วยเงินแบับัเดิมุมุาใช�หน�วยเงินเป็็นบัาท  
สูล้ง สูติางคั์ 

l ทรงมุีพระบัรมุราชานุญาติให�ติั�ง “บัุคัคัลัภย์” 
(BookClub) ซึ่้�งเป็็นสูถาบัันการเงินแห�งแรกข้�นเป็็น
ธินาคัารในนามุ “บัริษััท แบังก์สูยามุ กัมุมุาจล ทุนจำกัด” 
ในป็ ีพ.ศ. ๒๔๔๙ ป็ระกอบัธิรุกจิธินาคัารพาณชิยอ์ย�างเป็น็
ทางการ นับัเป็็นธินาคัารแห�งแรกที�ติั�งข้�นด�วยเงินทุน 
ของคันไทย ซ้ึ่�งติ�อมุาได�เป็ลี�ยนช่�อเป็็น “ธินาคัารไทยพาณิชย์” 
และทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให�มีุการออกพันธิบััติร 

พระบัาทสูมุเด็จพระจุลจอมุเกล�าเจ�าอย้�หัว  
พระมุหากษััติริย์ลำดับัที� ๕ แห�งราชวงศ์จักรี พระนามุ
เดิมุว�า สูมุเด็จเจ�าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ป็ระสู้ติิเมุ่�อวันที�  
๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็น็พระราชโอรสูในพระบัาท
สูมุเด็จพระจอมุเกล�าเจ�าอย้�หัว รัชกาลที� ๔ และสูมุเด็จ
พระเทพศิรินทราบัรมุราชินี ทรงพระนามุติามุจาร้ก 
ในพระสูุพรรณบััฏิว�า “สูมุเด็จพระเจ�าล้กยาเธิอ เจ�าฟ้า
จฬุาลงกรณ์ บัดนิทรเทพยมุหามุกุฎ บัรุุษัยรัตินราชรววิงศ์ 
วรตุิมุพงศบัรพิตัิร สูริวิฒันราชกมุุาร” หลงัจากทรงผู้นวช 
เป็็นสูามุเณรทรงได� รับัการเฉลิมุพระนามุาภิไธิย 
ข้�นเป็็น สูมุเด็จพระเจ�าล้กยาเธิอ เจ�าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ 
กรมุขุนพินิติป็ระชานาถ

 ในป็ี พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงป็ระกอบัพระราชพิธิี 
บัรมุราชาภิเษัก ด�วยพระชนมุายุ ๑๕ พรรษัา โดยมุี
เจ�าพระยาศรีสูุริยวงศ์ (ช�วง บัุนนาคั) เป็็นผู้้�สูำเร็จ
ราชการแทนพระองคั์ และทรงป็ระกอบัพระราชพิธิี 
บัรมุราชาภิเษักคัรั�งที� ๒ เมุ่�อพระชนมุายุ ๒๐ พรรษัา 
ซึ่้� ง เป็็ นการป็กคัรองแผู้�น ดินด� วยพระอง ค์ั เอง 
อย�างสูมุบั้รณ์

 ภายหลังจากการสูถาป็นาข้�นเป็็นพระป็ระมุุข
ของป็ระเทศ พระบัาทสูมุเด็จพระจุลจอมุเกล�าเจ�าอย้�หวั
ทรงป็ระกอบัพระราชกรณยีกจิอนัเป็็นป็ระโยชน์ติ�อแผู้�นดนิ 
และราษัฎร อาทิ

ด้้านการปกครอง

ในสูมุัยของพระองคั์ มุีการแสูวงหาอาณานิคัมุ 
จากชาติิติะวันติกที�แผู้�เข�ามุา ดังนั�น พระองคั์ทรง
ป็รับัป็รุงระบัอบัการป็กคัรองให�มุีป็ระสูิทธิิภาพและ 
ทันสูมัุย โดยทรงเป็ลี�ยนแป็ลงร้ป็แบับัการป็กคัรอง 
ทั�งสู�วนกลางและสู�วนภ้มิุภาคัให�เหมุาะสูมุกับัยุคัสูมัุย 
หลายป็ระการ เช�น

l การติั�งสูภาที�ป็ร้กษัาราชการแผู้�นดินและ 
สูภาองคัมุนติรีเป็็นที�ป็ร้กษัาราชการแผู้�นดินในป็ี  
พ.ศ. ๒๔๑๗

l ป็ระกาศตัิ�งกระทรวง ๑๒ กระทรวง ในป็ี  
พ.ศ. ๒๔๓๕

l ยกเลิกการจัดเมุ่องเป็็นชั�นเอก โท ติรี จัติวา 
เป็็นการป็กคัรองแบับัเทศาภบิัาลคัอ่รวมุหวัเมุอ่งเข�าเป็น็
มุณฑล

l การติราพระราชบััญญัติิป็กคัรองท�องที� 
ทลีะมุณฑลภายใติ�การกำกบััด้แลของข�าหลวงเทศาภบิัาล 
ที�สู�งไป็จากสู�วนกลาง โดยเริ�มุติั�งแติ� พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น็ติ�น

ด้้านการศาล

พระองคั์ทรงป็ฏิิร้ป็ระบับักฎหมุายและการศาล 
ให�ทันสูมุัย และขจัดสูิทธิิสูภาพนอกอาณาเขติที�ไทย 
ติ�องเสูียเป็รียบัแก�ชาวติ�างชาติิ โดยป็รับัป็รุงระเบัียบั 

อ้้างอ้ิงภาพ : 
• https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1736341
อ้้างอ้ิง : 
• พระราชพงศาวดาร กรุงรัตินโกสิูนทร์ รัชกาลที� ๔ (ออนไลน์) จาก 

https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B8%A3%E0%B

• https://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/history/
rama5_bio

เรีียบเรีียง : สูุภมุาศ ยานนาวา 

เพ่�อนำเงินมุาป็รับัป็รุงสูาธิารณ้ป็โภคัพ่�นฐานและพัฒนา
ป็ระเทศให�ทันสูมุัย เป็็นติ�น

ด้้านศาสนา

พระบัาทสูมุเด็จพระจุลจอมุเกล�าเจ�าอย้�หัวทรงเป็็น
เอกอัคัรศาสูน้ป็ถัมุภกทุกศาสูนาและป็ระกอบัพระราช
กรณียกิจด�านการศาสูนาเป็็นจำนวนมุาก อาทิ 

l ทรงพระกรุณาโป็รดเกล�าฯ ให�สูร�างวัดข้�น ได�แก� 
วัดราชบัพิธิสูถิติมุหาสูีมุารามุ ราชวรวิหาร ซึ่้�งเป็็นวัด
ป็ระจำรัชกาล, วดัเทพศิรนิทราวาสู ราชวรวิหาร, วดันิเวศ
ธิรรมุป็ระวัติิ  และวัดเบัญจมุบัพิติรดุสูิติวนารามุ
ราชวรวิหาร 

l ทรงอาราธินาพระเถรานุเถระมุาป็ระชุมุชำระ 
พระไติรป็ิฎกและตีิพิมุพ์เป็็นภาษัาไทยพระราชทาน 
ไป็ยังพระอารามุติ�าง ๆ รวมุทั�งสูิ�น ๑,๐๐๐ ชุด เรียกว�า 
พระไติรป็ิฎกฉบัับัสูยามุรัฐ ในป็ี พ.ศ. ๒๔๓๑ 

l ทรงพระกรณุาโป็รดเกล�าฯ ให�ติราพระราชบัญัญตัิิ
ลักษัณะป็กคัรองคัณะสูงฆ์์เพ่�อจัดระเบัียบัการป็กคัรอง
คัณะสูงฆ์์ให�ดียิ�งข้�น กำหนดให�สูมุเด็จพระสูังฆ์ราช 

พระบาทสมเด้็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่�หััว



กอ้.รีมน. จังัหวัดัฉะเชิงิเทรีา ร�วมุกับัหน�วยงานที�เกี�ยวข�อง กรอกกระสูอบัทรายและวางแนวพนงักั�นน�ำ จากแมุ�น�ำ
บัางป็ะกงล�นติลิ�งเข�าท�วมุ ณ บัริเวณวัดอาคัมุสูิทธิาภรณ์ ติ.บัางขนาก อ.บัางน�ำเป็รี�ยว จ.ฉะเชิงเทรา เมุ่�อวันที�  
๗ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดมหาสารีคาม ร�วมุพิธิีมุอบัถุงยังชีพพระราชทาน เพ่�อมุอบัแก�ราษัฎรที�ป็ระสูบัอุทกภัย และ 
ร�วมุติรวจป็ระติ้ระบัายน�ำกุดแดง ในพ่�นที� จ.มุหาสูารคัามุ เมุ่�อวันที� ๑๒ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดนนทบุรีี ร�วมุงานชุมุชนคันพอเพียง โดยในงานมุีการจัดแสูดงการสูาธิิติการทำก�อนเห็ด 
และการแป็รร้ป็เห็ดและกิจกรรมุอ่�น ๆ ณ ที�ทำการชุมุชนเพชรธิานี ติ.บัางศรีเมุ่อง อ.เมุ่องนนทบัุรี จ.นนทบัุรี  
เมุ่�อวันที� ๓ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดชิัยภูมิ ร�วมุกิจกรรมุ Big Cleaning Day ทำคัวามุสูะอาดหลังน�ำลด ณ พ่�นที�ศาลากลาง 
จังหวัดชัยภ้มุิ และรอบัอนุสูาวรีย์เจ�าพ�อพญา ถนนในเทศบัาลเมุ่องชัยภ้มุิ  เมุ่�อวันที� ๑๐ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดนครีปฐม ร�วมุกับัหน�วยงานที�เกี�ยวข�องลงพ่�นที�ติรวจสูภาพน�ำท�วมุ และดำเนินการทำคัันกั�นน�ำ 
และสู้บัน�ำออกจากถนนหลัก รถยนต์ิสูามุารถสัูญจรได�ติามุป็กติิ ณ บัริเวณป็ากคัลองบัางแก�ว ติ.ท�าติำหนัก 
อ.นคัรชัยศรี จ.นคัรป็ฐมุ เมุ่�อวันที� ๑๒ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดบุรีีรีัมย์  เข�าร�วมุพิธิีเป็ิดจุดผู้�อนป็รนการคั�าช�องสูายติะก้ ติ.จันทบัเพชร อ.บั�านกรวด จ.บัุรีรัมุย์ 
ราชอาณาจักรไทย - ช�องจุ�บัโกกี อ.บัันเติียอัมุป็ิ�ล จ.อุดรมุีชัย ราชอาณาจักรกัมุพ้ชา เมุ่�อวันที� ๑๔ ติ.คั. ๖๕

๔๔  ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๑ ปีระจำเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบัับัที่่� 2 ปีีที่่� 19 ปีระจ�าเดืือน 2563



กอ้.รีมน. จัังหวััดลำปาง ร�วมุบัริจาคัโลหิติให�กับั นายบัุญมุี  ผู้ิวงามุ ราษัฎรหมุ้�บั�าน อพป็.บั�านแก�น ซึ่้�งเป็็นผู้้�ป็่วย
ติ�องการรับับัริจาคัโลหิติ  ณ โรงพยาบัาลเกาะคัา จ.ลำป็าง  เมุ่�อวันที� ๑๒ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดสงขลา และหน�วยงานที�เกี�ยวข�อง ลงพ่�นที�ติามุโคัรงการขับัเคัล่�อนกลไกด�านสูิ�งแวดล�อมุ  
พลังงาน อาหารและน�ำ โดยมีุผู้้�แทนเกษัติรอำเภอระโนด และผู้้�แทนเกษัติรกรมุารับัมุอบัอุป็กรณ์ในการทำ 
น�ำหมัุก เพ่�อนำไป็แจกจ�ายให�กับัเกษัติรกรที�เข�าร�วมุโคัรงการ ณ สูำนักงานเกษัติรอำเภอระโนด เมุ่�อวันที�  
๑๑ ติ.คั. ๖๕ 

กอ้.รีมน. จัังหวััดนรีาธิิวัาส บ้ัรณาการร�วมุกับัคัณะทำงานติรวจสูอบัสูต็ิอกน�ำมุันป็าล์มุคังเหล่อทั�งระบับั 
ระดับัจังหวัด เพ่�อติรวจสูอบัสูต็ิอกน�ำมุันป็าล์มุคังเหล่อ ณ โรงงานสูกัดน�ำมุันป็าล์มุสูหกรณ์นิคัมุบัาเจาะ จำกัด 
มุ.๓ ติ.โคักเคัียน อ.เมุ่องนราธิิวาสู จ.นราธิิวาสู เมุ่�อวันที� ๔ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดเชิียงรีาย  บั้รณาการ ป็ระสูานงาน จัดกำลังพลร�วมุกิจกรรมุป็ล้กจิติสูำน้กเยาวชนจิติอาสูา 
เรียนร้�และลงมุ่อทำฝ่ายชะลอน�ำ ณ วัดพุทธิอุทยานดอยอินทรีย์ ติ.ดอยฮาง อ.เมุ่อง จ.เชียงราย เมุ่�อวันที�  
๘ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดสุโขทัย ลงพ่�นที�มุอบัถุงยังชีพให�กับัผู้้�ที�ป็ระสูบัอุทกภัยในพ่�นที� มุ.๑, มุ.๑๐ บั�านกง และ มุ.๑๒ 
บั�านเหน่อ ติ.กง อ.กงไกรลาศ จำนวน ๑๐ คัรัวเร่อน เมุ่�อวันที� ๑๐ ติ.คั. ๖๕

กอ้.รีมน. จัังหวััดปัตตานี เข�าร�วมุงานป็ระเพณีชักพระ ป็ีพุทธิศักราช ๒๕๖๕ โดยมุีวัติถุป็ระสูงคั์เพ่�อสูนับัสูนุน 
สู�งเสูริมุ อนุรักษั์ป็ระเพณีท�องถิ�น และสู่บัทอดพระพุทธิศาสูนาให�ดำรงสู่บัไป็ ณ บัริเวณลานศิลป็วัฒนธิรรมุ  
ถนนสูายบัุรี อ.เมุ่องป็ัติติานี จ.ป็ัติติานี เมุ่�อวันที� ๑๑ ติ.คั. ๖๕

๕๕ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๑ ปีระจำเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



๖๖ ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๑ ปีระจำเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

“อุุทยานเฉลิิมพระเกีียรติิ พระบาทสมเด็็จ

พระบรมชนกีาธิเิบศร มหาภูมูพิลิอุด็ลุิยเด็ชมหาราช 

บรมนาถบพติิร หรอืุอุทุยานเฉลิิมพระเกีียรติิ รชักีาลิที� ๙” 

สรา้งขึ้้�นจากีพระบรมราโชบายขึ้อุงพระบาทสมเด็จ็

พระเจ้าอุยู�หัว แลิะสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี ที�ทรงตัิ�งพระราชหฤทัยเฉลิิมพระเกีียรติิ 

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกีาธิิเบศร มหาภููมิพลิ-

อุด็ุลิยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิติร แลิะสมเด็็จ

พระนางเจ้าสิริกีิติิ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนี พันปีีหลิวง รวมทั� ง ให้ เปี็นแหลิ�ง เรียนรู้ 

แนวพระราชด็ำริขึ้อุงทั�งสอุงพระอุงค์์ผ่�านอุงค์์ค์วามรู ้

เรื�อุง “ป่ีาแลิะน�ำ” ซ้ึ่�งนำมาเป็ีนแนวคิ์ด็หลัิกีในกีาร

อุอุกีแบบสวนที�สำค์ญั โด็ยอุทุยานเฉลิิมพระเกีียรติิ 

รัชกีาลิที�  ๙ เปี็นสถานที�ถ�ายทอุด็อุงค์์ค์วามรู้ 

ที�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกีาธิเิบศร มหาภูมูพิลิ

อุด็ุลิยเด็ชมหาราช บรมนาถบพิติร พระราชทานไว้ 

สะท้อุนให้เห็นถง้ค์วามสำคั์ญขึ้อุงมนุษย์กัีบธิรรมชาติิ 

ซึ่้�งสอุด็ค์ล้ิอุงกีับพระปีฐมบรมราชโอุงกีารขึ้อุง

พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอุยู�หวั “เราจะสืบสาน รกัีษา 

แลิะติ�อุยอุด็ แลิะค์รอุงแผ่�นด็ินโด็ยธิรรม เพื�อุ

ปีระโยชน์สุขึ้แห�งอุาณาราษฎรติลิอุด็ไปี”

ถวัลยราชสูมุบััติิ วันอาทิติย์ที� ๙ มุิถุนายน พุทธิศักราช 

๒๔๘๙ เสูด็จสูวรรคัติ วันพฤหัสูบัดีที� ๑๓ ติุลาคัมุ 

พุทธิศักราช ๒๕๕๙…”

แผ่่นจัารึีกที� ๒ ด�านทิศติะวันออก “พระราชา 

ผู้้�ทรงธิรรมุ ทรงหลั�งทักษัิโณทกติั�งพระราชสูัติยาธิิษัฐาน

ว�าจะทรงบัำเพญ็สูรรพราชกรณยีกจิด�วยทศพธิิราชธิรรมุ 

ติลอดระยะเวลา ๗๐ ป็ีแห�งการคัรองสิูริราชสูมุบััติิ  

ทรงทุ�มุเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสูติิปั็ญญา 

เพ่�อบัำบััดทุกข์บัำรุงสูุขให�แก�อาณาป็ระชาราษัฎร์ สูมุดัง

พระราชป็ณิธิานที�พระราชทานแก�ป็วงชนชาวไทย 

ไว�ทุกป็ระการ…”

แผ่่นจัารีึกที� ๓ ด�านทิศติะวันออกเฉียงใติ� “กลาง

ใจราษัฎร์ ทรงเห็นถ้งป็ัญหาคัวามุทุกข์ยากของราษัฎร  

จง้ทรงศก้ษัาหาวธิิแีก�ไข นำมุาซ้ึ่�งโคัรงการอนัเน่�องมุาจาก

พระราชดำริกว�า ๔,๐๐๐ โคัรงการ ด�วยทรงมุุ�งหมุาย 

ให�พสูกนิกรมุีชีวิติคัวามุเป็็นอย้�ที�ดีข้�น…”

แผ่่นจัารีึกที� ๔ ด�านทิศใติ� “ป็ราชญ์ของแผู้�นดิน 

ทรงเป็็นนักคิัดและนักป็ฏิิบััติิ พระวิสูัยทัศน์ที�กว�างไกล 

อันเกิดจากการทรงงานหนักและติ�อเน่�อง เกิดเป็็นแนว

พระราชดำริ “การเกษัติรติามุหลักทฤษัฎีใหมุ�” อีกทั�ง 

“หลักป็รัชญาของเศรษัฐกิจพอเพียง” เพ่�อเป็็นหลัก 

ในการดำเนินชีวิติ…”

แผ่่นจัารีึ กที�  ๕  ด� านทิศติะวันติกเฉียง ใติ�  

“พระภ้มุินทร์บัริบัาล ทรงเป็็นกษััติริย์นักพัฒนา  

พระอัจฉริยภาพในศาสูติร์แขนงติ�าง ๆ ที�ทรงป็ระยุกติ์ 

ใช�กับัการพัฒนาป็ระเทศทุก ๆ ด�านของพระองค์ั  

เป็รียบัป็ระดุจเป็็น พลังแห�งแผู้�นดิน”

แผ่่นจัารึีกที� ๖ ด�านทิศติะวันติก “นวมิุนทร์ 

โลกกล�าวขาน พระเกียรติิคัุณของพระองคั์ ไมุ�เพียงแติ�

เป็็นที�ป็ระจักษั์ชัดแก�ใจคันไทยทั�งชาติิเท�านั�น หากแติ�ยัง 

ป็รากฏิชัดติ�อสูายติานานาอารยป็ระเทศ…”

แผ่่นจัารึีกที�  ๗ ด�านทิศติะวันติกเฉียงเหน่อ  

“สู่บัสูาน รักษัา และติ�อยอด คั่อ ทรงเป็็นติ�นแบับัแห�ง

คัวามุเพียรในการทำคัวามุดี และทรงอุทิศพระองคั์ 

เพ่�อป็ระเทศชาติแิละป็ระชาชน พระบัาทสูมุเด็จพระวชิรเกล�า 

เจ�าอย้�หวั จง้ทรงน�อมุนำมุาเป็น็พระราชป็ณิธิาน “สูบ่ัสูาน 

รกัษัา และติ�อยอด” เพ่�อคัวามุวฒันาสูถาพรของป็ระเทศชาติิ 

สู่บัไป็…”

แผ่่นจัารึีกที� ๘ ด�านทิศเหน่อ “บัรมุราชสูดุดี 

พระบัรมุราชานสุูาวรยีแ์ห�งนี�มุภีมิุ้สูถาป็ตัิย์ติามุแบับัอย�าง 

“โคัรงการอันเน่�องมุาจากพระราชดำริ” เพ่�อถวายเป็็น

พระเกียรติิยศให�ป็รากฏิแผู้�ไพศาลสูบ่ัไป็ติลอดนิรนัดร์กาล…”

นอกจากนี� อุทยานเฉลิมุพระเกียรติิ รัชกาลที� ๙  

มุแีนวคัดิการออกแบับัที�เกี�ยวกบััพระบัาทสูมุเดจ็พระบัรมุ- 

ชนกาธิเิบัศร มุหาภมิุ้พลอดลุยเดชมุหาราช บัรมุนาถบัพิติร 

ได�แก� “สูระน�ำหมุายเลข ๙”, “สูะพานหมุายเลข ๙”  

ที�เป็็นเสู�นทางเดนิภายในสูวนนำไป็สู้� พระบัรมุราชานสุูาวรย์ี 

รัชกาลที� ๙,“สูะพานหยดน�ำพระทัย” ที�สู่�อให�เห็นถ้ง  

น�ำพระราชหฤทัยดั�งสูายน�ำที�หล�อเลี�ยงคันไทยมุาติลอด 

๗๐ ปี็ อกีทั�งจำลองสูะพานไมุ�เจาะบัากง ซ้ึ่�งเป็็นภาพเมุ่�อคัรั�ง  

พระบัาทสูมุเดจ็พระบัรมุชนกาธิเิบัศร มุหาภมุ้พิลอดลุยเดช-  

มุหาราช บัรมุนาถบัพิติร เสูด็จฯ ไป็ จ.นราธิิวาสู ในปี็  

พ.ศ. ๒๕๒๔  ป็ระทับัข�างรถยนติ์พระที�นั�งบันสูะพานไมุ� 

ทั� ง นี�  อุทยานเฉลิมุพระเกียรติิ รัชกาลที�  ๙  

ยังสูะท�อนแนวคิัด คั่อ “น�ำคั่อชีวิติ จากนภา ผู้�านภ้ผู้า  

สู้�นที” โดยเป็็นหลักการบัริหารจัดการน�ำอย�างยั�งย่น 

ติั�งแติ�ติ�นน�ำ กลางน�ำ และป็ลายน�ำ มุีการทำพ่�นที�ชุ�มุน�ำ 

ป็ลก้พ่ชชุ�มุน�ำ พช่กรองน�ำ พช่บัำบัดัน�ำ มุบีั�อเลี�ยงป็ลานิล 

ฝ่ายชะลอน�ำ และกังหันน�ำชัยพัฒนา เพ่�อสูร�างระบับั

นเิวศที�สูามุารถพ้�งพาตินเองได�อย�างยั�งยน่ ทั�งยงัออกแบับั

ให�เป็็นพ่�นที�รองรับัน�ำ หร่อ “แก�มุลิง” แห�งใหมุ�ของ

กรุงเทพมุหานคัร ที�จะเช่�อมุคัลองผู้ดุงกรุงเกษัมุ  

กับัคัลองเป็รมุป็ระชากรและคัลองสูามุเสูน รวมุไป็ถ้ง 

เป็็นแหล�งศ้กษัาเรียนร้�ติามุโคัรงการอันเน่�องมุาจาก 

พระราชดำรใินการฟ้�นฟป่้็า รกัษัาแหล�งน�ำ เกษัติรทฤษัฎใีหมุ� 

กังหันชัยพัฒนา และฝ่ายชะลอน�ำ Floating Solar Cell 

อีกด�วย

“หยาดน้ำ้เพื่่�อชีวิีิต My King My Strength”

อ้้างอ้ิงภาพ :
• https://siamrath.co.th/n/390588
• https://www.matichon.co.th/local/news_3046885
• https://www.thaipost.net/tac/241107/
อ้้างอ้ิง : 
• https://www.dailynews.co.th/articles/1570975/
• https://www.komchadluek.net/news/495460
• https://www.thaipost.net/general-news/241744/
• https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2525666
• https://www.thansettakij.com/royal/505749
เรีียบเรีียง : สูุภมุาศ ยานนาวา

นอกจากนี� พ่�นที�อุทยานเฉลิมุพระเกยีรติิ รชักาลที� ๙ 

ยังถ้กพัฒนาให�เป็็นสูวนสูาธิารณะขนาดใหญ�ใจกลาง

กรุงเทพมุหานคัร สูำหรับัป็ระชาชนทุกคันได�ใช�พักผู้�อน 

และมีุลานออกกำลังกาย ลานกิจกรรมุ ที�ป็ระชาชน 

จะสูามุารถเข�าไป็ใช�ได� เป็็นการออกแบับัเพ่�อเพิ�มุพ่�นที� 

สูีเขียวในกรุงเทพมุหานคัร 

อุทยานเฉลิมุพระเกียรติิ รัชกาลที� ๙ เป็็นที�ดิน 

ในพระป็รมุาภิไธิยในพระบัาทสูมุเด็จพระเจ�าอย้�หัว 

ที�พระราชทานให�เป็็นสูวนสูาธิารณะเพ่�อป็ระโยชน์สูุข 

แก�ป็วงชน คัรอบัคัลุมุพ่�นที� ๒๗๙ ไร� ซึ่้�งมุีพ่�นที�น�ำ ๔๗ ไร� 

พ่�นที�สูีเขียว ๑๐๕ ไร� ภายใติ�แนวคัิดสูวนแห�งคัวามุสูุข 

และคัวามุยั�งย่น โดยในโคัรงการจะแบั�งเป็็นโซึ่นสูวน-

สูาธิารณะป็ระมุาณ ๒๑๖ ไร�, พระบัรมุราชานุสูาวรีย์

พระบัาทสูมุเดจ็พระบัรมุชนกาธิเิบัศร มุหาภมุ้พิลอดุลยเดช- 

มุหาราช บัรมุนาถบัพติิร รชักาลที� ๙, อาคัารจอดรถใติ�ดนิ 

๓ ชั�น รองรับัรถยนติ์ ๗๐๐ คััน, ร�านคั�าของ “ชุมุชน

นางเลิ�ง” และอาคัารจอดรถโรงพยาบัาลรามุาธิิบัดี

พระบัาทสูมุเดจ็พระเจ�าอย้�หวั ทรงพระกรณุาโป็รดเกล�าฯ 

ให�จัดสูร�างพระบัรมุราชานุสูาวรีย์พระบัาทสูมุเด็จ-

พระบัรมุชนกาธิิเบัศร มุหาภ้มิุพลอดุลยเดชมุหาราช  

บัรมุนาถบัพิติร เพ่�อถวายเป็็นพระบัรมุราชานุสูรณ์ และ

น�อมุรำล้กถ้งพระมุหากรุณาธิิคุัณที�ทรงมีุติ�อพสูกนิกร 

ชาวไทย โดยเมุ่�อวันที�  ๕ ธิันวาคัมุ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ทรงป็ระกอบัพิธิวีางศิลาฤกษ์ัแท�นฐานพระบัรมุราชานุสูาวรีย์ 

จากนั�นวนัที� ๑๓ กรกฎาคัมุ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทรงป็ระกอบัพิธิี 

เททองหล�อพระบัรมุร้ป็ (สู�วนพระเศียร) ณ พระอุโบัสูถ

วัดพระศรีรัตินศาสูดารามุ พระบัรมุมุหาราชวัง และ

เสูดจ็ฯ ไป็ทรงเปิ็ดพระบัรมุราชานุสูาวรย์ีพระบัาทสูมุเด็จ- 

พระบัรมุชนกาธิิเบัศร มุหาภ้มิุพลอดุลยเดชมุหาราช  

บัรมุนาถบัพติิร ในวนัที� ๑๓ ติลุาคัมุ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที�ผู้�านมุา

พระบัรมุราชานุสูาวรีย์พระบัาทสูมุเด็จพระบัรมุ- 

ชนกาธิเิบัศร มุหาภมุ้พิลอดลุยเดชมุหาราช บัรมุนาถบัพติิร 

มุีขนาดคัวามุสู้ง ๗.๔๑ เมุติร หร่อขนาด ๔ เท�าของ

พระองค์ัจรงิ ทรงฉลองพระองค์ัเคัร่�องแบับัทหารมุหาดเล็ก 

ราชวลัลภรกัษัาพระองค์ั หนัพระพกัติร์ไป็ทางพระติำหนัก 

จติิรลดารโหฐาน พระราชวังดุสูติิ ถนนศรีอยุธิยา หล�อด�วย 

โลหะสูำริด ฐานพระบัรมุราชานุสูาวรีย์สู้ง ๑๘.๗ เมุติร 

ติั�งอย้�บันลานร้ป็ไข� สู�วนแท�นฐานพระบัรมุราชานุสูาวรีย์

เป็็นผู้งัแป็ดเหลี�ยมุ ติามุคัติพิระที�นั�งอฐัทศิอทุมุุพรราชอาสูน์ 

อนัเป็น็สูญัลกัษัณเ์บั่�องแรกแห�งการป็ระกอบัพระราชพธิิี

บัรมุราชาภิเษัก

สู�วนแท�นฐานพระบัรมุราชานุสูาวรีย์ทั�ง ๘ เหลี�ยมุ

มุีแผู้�นจาร้กถ้งพระมุหากรุณาธิิคุัณในพระบัาทสูมุเด็จ-

พระบัรมุชนกาธิิเบัศร มุหาภ้มุิพลอดุลยเดชมุหาราช  

บัรมุนาถบัพติิร ที�ทรงป็ระกอบัพระราชกรณียกิจนานปั็การ 

เพ่�อนำพาป็ระเทศชาติอิย้�ดมีุสีูขุ อนัก�อให�เกดิคัวามุผู้ก้พนั

และคัวามุจงรักภักดีที�ป็ระชาชนมุีติ�อสูถาบัันพระมุหา-

กษััติริย์ ซึ่้�งคัำจาร้กทั�ง ๘ ด�าน จะกล�าวพอสูังเขป็ ดังนี�

แผ่่นจัารึีกที� ๑ ด�านทิศติะวันออกเฉียงเหน่อ 

“พระบัาทสูมุเดจ็พระบัรมุชนกาธิเิบัศร มุหาภมิุ้พลอดลุยเดช 

มุหาราช บัรมุนาถบัพิติร พระมุหากษััติริย์ รัชกาลที� ๙ 

แห�งพระบัรมุราชจัก รีวงศ์  เสูด็จพระราชสูมุภพ  

วันจันทร์ที� ๕ ธิันวาคัมุ พุทธิศักราช ๒๔๗๐ เสูด็จเถลิง

นอกจากนี�ภายในอทุยานเฉลมิุพระเกยีรติ ิรชักาลที� ๙ 

ยังออกแบับัให�มีุอุป็กรณ์ออกกำลังกาย ลานกิจกรรมุ  

สูิ�งอำนวยคัวามุสูะดวกติ�าง ๆ ภายในสูวน อีกทั�งยัง 

ร�มุร่�นด�วยติ�นไมุ�ใหญ�ราว ๔,๕๐๐ ติ�น จัดวางคัล�ายคัล้ง 

ป็่าธิรรมุชาติิ ป็ล้กไมุ�ที�มุีคัวามุหมุายและมุีป็ระโยชน์  

เช�น การป็ล้กพ่ชกรองฝุ่่น การป็ล้กไมุ�โติเร็วเพ่�อสูร�าง 

ร�มุเงา ติ�นไมุ�ป็ระจำจังหวัด ไมุ�หายาก และพ่ชบัำบััดน�ำ 

สูร�างระบับันิเวศที�สูามุารถพ้�งพาตินเองได�อย�างยั�งย่น 

นอกจากจะให�คัวามุร้�หลายมุิติิที�เข�าถ้งได�ง�าย ยังนับัเป็็น 

“สูวนแห�งคัวามุสูุข และคัวามุยั�งย่น” อย�างแท�จริง

พื่ระบรมราชีานุ้สาวิรย์ี

พื่ระบาทสมเดจ็พื่ระบรมชีน้กาธิเิบศร 
มหาภูมิูพื่ลอดลุยเดชีมหาราชี บรมน้าถบพื่ติร



อดีตี-ปัจัจบุันั-อนาคต

กอ.รมน. เป็็นหน่วยงานด้้านความม่�นคงของร่ฐที่่�ม่
คณูุูป็การต่่อป็ระเที่ศชาต่มิาต่ามลำด่้บ จะมากน้อยเพีย่งใด้ 
ข้�นอยู่ก่บบริบที่แวด้ล้อมด้้านความม่�นคงแต่่ละยุคสม่ย 
และท่ี่กษะความรู้ความสามารถในการบริหารจ่ด้การ
องค์การ การศ้กษาถ้งพี่ฒนาการของ กอ.รมน. จะที่ำให้
เข้าใจถ้งธรรมชาต่ิ ป็ระสบการณู์ และความจำเป็็น 
ของหน่วยงาน และเห็นถ้งแนวโน้มของการด้ำรงคงอยู ่
ของแนวคิด้ คุณูค่า ป็ระโยชน์ ที่่�หน่วยงานน่� จะม่ต่่อ
ป็ระเที่ศชาต่ิและป็ระชาชนได้้อย่างไรในอนาคต่

1. บทบาทในอดีีต : การก่อต้� งหน่วยงานเพ่ื่� อการ
ป้้องก้นและป้ราบป้รามคอมมิวนิสต์

คอมมิวนิสต์่ในป็ระเที่ศไที่ยเกิด้ข้�นและด้ำเนินการ
ต่ามการช่กนำของพีรรคคอมมิวนิสต่์ต่่างชาต่ิมากกว่า 
จะเกิด้ข้�นด้้วยอุด้มการณ์ูหรือความต้่องการของคน 
ในป็ระเที่ศไที่ย แนวที่างการเคลื�อนไหวเป็็นไป็ต่าม
แนวที่างของพีรรคคอมมิวนิสต่์ต่่างชาต่ิด้้วยเช่นก่น  
การเคลื�อนไหวของคอมมิวนิสต์่ในไที่ยม่มาต่่�งแต่่สม่ย
ร่ชกาลที่่� 6 ต่่อมาได้้ที่ว่ความรุนแรงข้�นในร่ชกาลที่่� 7 
(บ่ญชา สุมา, 2527 : 20) ร่ฐบาลได้้ออก “พีระราช
บ่ญญ่ติ่ว่าด้้วยคอมมิวนิสต์่ พี.ศ. 2467” นโยบาย 
การป็้องก่นและป็ราบป็รามการ เคลื� อนไหวของ 
พีวกคอมมิวนิสต่์ในช่วงด้่งกล่าวน่� ใช้มาต่รการที่าง
กฎหมาย การเคลื�อนไหวของพีวกคอมมวินสิต่ใ์นระยะแรก 
คือ ต่่�งแต่่ พี.ศ. 2468 น่�น ส่วนมากเป็็นการเคลื�อนไหว
ของคนจน่และญวน ซึ่้�งในระยะแรกผลจากการเคลื�อนไหว 
ยง่ไม่กระที่บกระเทืี่อนต่่อความสงบเรย่บร้อยของบ้านเมือง 
แต่ต่่อ่มาเมื�อเห็นวา่ขบวนการชาต่นิยิมเหลา่น่� นอกจากจะ
ม่ความนิยมในล่ที่ธิคอมมิวนิสต่์แล้ว ย่งได้้ที่ำการเผยแพีร่
ลท่ี่ธิด้้วย รฐ่บาลของพีระบาที่สมเด้จ็พีระป็กเกล้าเจ้าอยูห่ว่ 
ได้้ด้ำเนินนโยบายและมาต่รการป้็องก่นด้้วยวิธ่การ 
ที่างกฎหมาย ได้แ้ก่ พีระราชบญ่ญติ่่การเนรเที่ศ ร.ศ. 131, 
พีระราชบ่ญญต่่คินเขา้เมอืง พี.ศ. 2470 การออกกฎหมาย
ป็อ้งกน่การบอ่นที่ำลาย ต่ลอด้ถง้การออกกฎหมายควบคมุ
หน่งสือพีิมพี์และโรงเร่ยนจ่น ภายหล่งเป็ล่�ยนแป็ลง 
การป็กครองแล้ว เมื�อ 2 เมษายน พี.ศ. 2476 ได้้ม่การ
ป็ ร ะ ก า ศ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้้ ว ย ค อ ม มิ ว นิ ส ต่์ คื อ  
“พีระราชบญ่ญต่่คิอมมวินสิต่ ์พี.ศ. 2476” เป็น็ฉบบ่แรก 
และเมื�อว่นที่่� 1 ต่ลุาคม พี.ศ. 2478 ได้ม้ ่“พีระราชบญ่ญต่่ิ
ว่าด้้วยคอมมิวนิสต่์ แก้ไขเพีิ�มเต่ิมใน พี.ศ. 2478”  
อ่กหน้�งฉบ่บ 

อย่างไรก็ต่ามต่่อมาได้้ม่ป็ระกาศยกเลิกกฎหมาย
คอมมิวนิสต่์ “พีระราชบ่ญญ่ติ่ยกเลิกกฎหมายว่าด้้วย 
คอมมิวนิสต่์ พี.ศ. 2489” แหล่งข้อมูลหน้�งกล่าวว่า 
สา เห ตุ่ เพีราะ เพีื� อจะ ได้้ ม่ สิที่ ธิสม่ คร เป็็นสมา ชิก
สหป็ระชาชาติ่ อก่ที่่�งสาธารณูรฐ่สหภาพีโซึ่เวย่ต่ เรย่กรอ้ง
ใหย้กเลกิกฎหมายด้ง่กล่าวด้้วย โด้ยอ้างว่ากฎหมายของไที่ย 

ฉบ่บน่� ข่ด้ต่่อป็ฏิิญญาสากลว่ าด้้ วยสิที่ ธิมนุษยชน  
(https://amicmili.wixsite.com/intdafdc/history)  
ในขณูะเด้่ยวก่นร่ฐธรรมนูญแห่งราชอาณูาจ่กรไที่ย  
พี.ศ. 2489 ได้้ให้เสร่ภาพีในที่างการเมืองอย่างมาก  
ช่วงน่�พีวกคอมมิวนิสต์่ได้้ป็รากฏิต่่วอย่างเปิ็ด้เผย ม่การ 
เผยแพีร่นโยบายของพีรรคคอมมิวนิสต่์ 10 ป็ระการ เพีื�อ
ให้ป็ระชาชนสน่บสนุน (บ่ญชา สุมา, 2527 : 94)  
ยิ�งกว่าน่�น การด้ำเนินการของคอมมิวนสิต่ไ์ด้ม้ส่่วนส่มพีน่ธ์
รว่มมือชว่ยเหลอืกบ่ขบวนการเสรไ่ที่ยในการต่อ่ต้่านญ่�ป็ุ�น 
จ้งส่งผลให้พีรรคคอมมิวนิสต่์ไที่ยสามารถด้้งดู้ด้บุคคลที่่�ม่
ความร่กชาต่ิเข้ามาเป็็นสมาชิกได้้มากข้�น และม่การจ่ด้ต่่�ง
พีรรคคอมมิวนิสต์่แห่งป็ระเที่ศไที่ย ในป็ี พี.ศ. 2485  
ในป็ี พี.ศ. 2495 ร่ฐบาลจอมพีล ป็. พีิบูลสงคราม  
เป็็นนายกร่ฐมนต่ร่ ได้้ม่กฎหมายฉบ่บใหม่เก่�ยวก่บ
คอมมิวนิสต่์ โด้ยต่รงคือ “พีระราชบ่ญญ่ต่ิป็้องก่น 
การกระที่ำอ่นเป็็นคอมมิวนิสต่์ พี.ศ. 2495” ป็ระกาศใช้
เมื�อว่นที่่� 13 พีฤศจิกายน พี.ศ. 2495 กฎหมายฉบ่บน่�
เป็น็กฎหมายเพีื�อการป้็องกน่และป็ราบป็รามคอมมิวนิสต์่
โด้ยต่รง ซึ่้�งม่บที่ลงโที่ษต่่�งแต่่จำคุก 5 ป็ี จนถ้ง 10 ป็ี  
แลว้แต่ล่ก่ษณูะของการกระที่ำความผดิ้ การออกกฎหมาย
ฉบ่บน่�ม่การวิพีากษ์วิจารณู์ว่าเป็็นเพีราะต่้องการสนอง
นโยบายของสหรฐ่อเมริกาในการต่อ่ต้่านคอมมิวนสิต่ ์ที่่�งน่�
เพีราะรฐ่บาล จอมพีล ป็. พีบิลูสงคราม ได้ด้้ำเนนินโยบาย
เข้าผูกพี่นก่บสหร่ฐอเมริกาในป็ี พี.ศ. 2493 ได้้เข้าร่วม 
ในองคก์ารสนธสิญ่ญาป็อ้งกน่รว่มกน่แหง่เอเชย่ต่ะวน่ออก
เฉย่งใต้่ หรือซึ่โ่ต้่ (SEATO) และการด้ำเนนิการต่ามลท่ี่ธิที่รูแมน 
เพีื�อช่วยเหลือป็ระเที่ศเสร่นิยมต่่อต่้านคอมมิวนิสต่์  
อย่างไรก็ต่าม การด้ำเนินการป็้องก่นและป็ราบป็ราม 
ย่งเป็็นการด้ำเนินการของเจ้าหน้าที่่�ต่ำรวจเป็็นหล่ก  
พีระราชบ่ญญ่ต่ิฯ น่�ม่เพี่ยง 11 มาต่รา โด้ย มาต่รา 3  
ได้้นิยาม องค์การอ่นเป็็นคอมมิวนิสต์่ ว่าหมายถ้ง  
กลุ่มบุคคลหรือคณูะบุคคลใด้ ๆ ซ้ึ่�งม่ความมุ่งหมายที่่�จะ
กระที่ำการอ่นเป็็นคอมมิวนิสต์่ ไม่ว่าโด้ยที่างต่รงหรือไม่ 
และการกระที่ำอ่นเป็็นคอมมิวนิสต่์ ได้้แก่ การเลิกล้ม 
การป็กครองระบอบป็ระชาธิป็ไต่ยอ่นม่พีระมหากษ่ต่ริย์
ที่รงเป็็นป็ระมุข หรือการเป็ล่�ยนแป็ลงระบอบเศรษฐกิจ 
ของป็ระเที่ศ อ่นที่ำให้กรรมสิที่ธิ�ในที่ร่พีย์สิน หรือปั็จจ่ย 
ในการผลิต่ของเอกชน ต่กเป็็นของร่ฐโด้ยการริบ  
หรอืโด้ยวธิก่ารอื�นอน่มไิด้้มก่ารชด้ใช้ค่าที่ด้แที่นอ่นเป็็นธรรม 
หรือการบ่งค่บด้้วยการขู่เข็ญที่ำให้เกิด้ความหวาด้กล่ว  
การก่อวินาศกรรม หรือการใช้อุบายด้้วยป็ระการใด้ ๆ  
แต่่พีระราชบ่ญญ่ต่ิฯ น่� มิได้้กล่าวถ้งการจ่ด้ต่่�งองค์การใด้
ข้�นมาที่ำหน้าที่่�พีิเศษแต่่อย่างใด้ 

เมื�อ จอมพีล สฤษด้ิ� ธนะร่ชต่์ จ่ด้ต่่�งร่ฐบาลข้�นน่�น 
การเมืองไที่ยม่ความข่ด้แย้งสูง ป็ัญหาการเคลื�อนไหว 
ของพีรรคคอมมิวนิสต่์ม่ รูป็ธรรมที่่�ช่ด้เจน จ้ง เริ�ม 
ป็ราบป็รามอย่างจริงจ่งโด้ยใช้กำล่งที่หารเป็็นหล่ก  

เป็็นผลให้ฝ่�ายคอมมิวนิสต์่ป็ร่บแนวที่างจากส่นต่ิไป็สู่ 
กองกำล่งต่ิด้อาวุธ และใช้ยุที่ธวิธ่แบบป็�าล้อมเมือง ในป็ี 
2504 ได้้มก่ารจด่้ต่่�ง “คณูะกรรมการป็ระสานการป็ฏิบิต่่”ิ 
(กป็ป็บ.) ข้�น โด้ยม่ รองนายกร่ฐมนต่ร่ เป็็นป็ระธาน  
เพืี�อด้ำเนินการต่อบโต้่และป้็องก่นการคุกคามต่่าง ๆ 
สถานการณู์ในช่วงป็ี พี.ศ. 2504 - 2505 ภ่ยคุกคาม
คอมมิวนิสต์่ที่ว่ความรุนแรงข้�น โด้ยเฉพีาะในพีื�นท่ี่� 
ภาคต่ะว่นออกเฉ่ยงเหนือ เมื�อ 30 มกราคม พี.ศ. 2505 
กองบ่ญชาการที่หารสูงสุด้ ได้้จ่ด้ต่่�ง “ส่วนราชการท่ี่�ม่
อำนาจป็ระสานการป็ฏิิบ่ต่ิงาน และรวมข่ด้ความสามารถ
ของสว่นราชการต่า่ง ๆ  มาไวใ้นที่่�เด้ย่วกน่ ซ้ึ่�งป็ระกอบด้ว้ย 
13 หน่วยงาน ม่ที่่�งพีลเรือน ต่ำรวจ และที่หาร ม่อำนาจ
ส่�งการได้้ทีุ่กกระที่รวง ที่บวง กรม ที่่�เก่�ยวข้อง เพีื�อเร่งร่ด้
การป็ฏิิบ่ต่ิงานพี่ฒนาที่้องถิ�น เป็็นการแก้ป็ัญหาพีื�นฐาน 
ให้ม่ป็ระสิที่ธิภาพีสูงข้�น” และคณูะร่ฐมนต่ร่ได้้อนุม่ติ่ 
ให้จด่้ต่่�งหน่วยงานพีเิศษน่�ข้�น เรย่กว่า “กองอำนวยการกลาง 
ร่กษาความป็ลอด้ภ่ยแห่งชาต่ิ” ใช้คำย่อว่า “กรป็.กลาง” 
ต่่อมาเป็ล่�ยนชื�อเป็็น “หน่วยบ่ญชาการที่หารพี่ฒนา” 
(https://amicmili.wixsite.com/intdafdc/history) 
กองอำนวยการกลางรก่ษาความป็ลอด้ภย่แห่งชาต่ ิ(กรป็.กลาง) 
ม่บที่บาที่ 5 อย่าง คือ การป็้องก่นที่างสงครามจิต่วิที่ยา 
การป็้องก่นการแที่รกซึ่้ม การป้็องก่นการบ่อนที่ำลาย  
การป็้องก่นการรบแบบกองโจร และการพี่ฒนา 

ในช่วงป็ี พี.ศ. 2507 - 2508 สถานการณ์ู
คอมมิวนสิต่ไ์ด้ร้นุแรงข้�นในพีื�นที่่�ภาคต่ะวน่ออกเฉย่งเหนอื 
ป็รากฏิกองโจรถืออาวุธเข้าป็ิด้ล้อมหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน 
ในพีื�นที่่�จ่งหว่ด้สกลนครและนครพีนม ในที่่�สุด้ได้้เกิด้การ
ป็ะที่ะต่่อสู้ด้้วยอาวุธก่บฝ่�ายต่ำรวจ เมื�อว่นที่่� 7 สิงหาคม 
พี.ศ. 2508 ที่่�บ้านนาบ่ว ต่ำบลเรณูู จ่งหว่ด้นครพีนม  
ที่่�ฝ่�ายคอมมิวนิสต่์เร่ยกว่า “ว่นเส่ยงป็ืนแต่ก” ร่ฐบาล
จอมพีล ถนอม กิต่ต่ิขจร นายกร่ฐมนต่ร่ ได้้ม่คำส่�ง  
ที่่� 219/2508 ลงว่นท่ี่� 14 ธ่นวาคม พี.ศ. 2508  
เรื�อง การป็ราบป็รามพีวกคอมมิวนิสต่์ โด้ยมอบหมายให้ 
จอมพีล ป็ระภาส จารุเสถ่ยร รองนายกร่ฐมนต่ร ่
และร่ฐมนต่ร่ว่าการกระที่รวงมหาด้ไที่ย เป็็นผู้บ่ญชาการ
ป็ราบป็รามคอมมิวนิสต์่ (ผบ.ป็ค.) ม่อำนาจจ่ด้ต่่�ง 
กองบ่ญชาการ และแต่่งต่่� ง เ จ้าหน้าที่่�อำนวยการ 
ป็ราบป็รามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต่์ และให้กระที่รวง 
ที่บวง กรม ต่า่ง ๆ  เขา้รว่มป็ฏิบิต่่กิารและใหก้ารสนบ่สนนุ 
ซึ่้�ง ผบ.ป็ค. ได้้ออกคำส่�งที่่� 1/08 ลงว่นที่่� 17 ธ่นวาคม 
พี.ศ. 2508 เรื�อง การจ่ด้ต่่�งกองบ่ญชาการป็ราบป็ราม
คอมมวินสิต์่ จด่้ต่่�ง “กองบญ่ชาการป็ราบป็รามคอมมิวนิสต์่” 
(บก.ป็ค.) ข้�นต่ามคำส่�งนายกร่ฐมนต่ร่ (บ่ญชา สุมา,  
2527 : 107) ข้�นเมื�อว่นที่่� 24 ธ่นวาคม พี.ศ. 2508 
โด้ยม่ความร่บผิด้ชอบในการป็ราบป็รามคอมมิวนิสต่์ 
ที่่�วป็ระเที่ศไที่ย (ยกเว้นการป็ราบป็รามร่วมระหว่างไที่ย
ก่บมาเลเซึ่่ย ย่งคงอยู่ในความร่บผิด้ชอบของ กรป็.กลาง 
ต่่อไป็) 

ในช่วงป็ี พี.ศ. 2509 - 2512 ร่ฐบาลได้้ม่การ
ที่บที่วนการป็ฏิิบ่ต่ิท่ี่�ผ่านมาอย่างต่่อเนื�อง ได้้พีิจารณูา
ว่าการใช้กำล่งเข้าป็ราบป็รามคอมมิวนิสต์่ ไม่ใช่หนที่าง
ป็ฏิิบ่ติ่ท่ี่�ถูกต่้อง กล่บยิ�งเพิี�มผลในที่างกล่บก่นยิ�งข้�น  
ในด้้านการบริหารจ่ด้การ กรป็.กลาง ได้้ให้ข้อพีิจารณูาว่า 
ค ว รมอบหมาย ใ ห้หน่ ว ย ง าน ใด้ห น่ วย ง านหน้� ง 
เป็น็ผูร้บ่ผิด้ชอบโด้ยเฉพีาะเพ่ียงหน่วยงานเด้ย่ว รฐ่บาลจง้
ได้้ป็ร่บเป็ล่�ยนนโยบายในการป้็องก่นและป็ราบป็ราม
คอมมิวนิสต์่ โด้ยแก้ไขเพีิ�มเติ่มพีระราชบ่ญญ่ติ่ป้็องก่น
การกระที่ำอ่นเป็็นคอมมิวนิสต่์ (ฉบ่บที่่� 2) พี.ศ. 2512 
และให้จ่ด้ต่่�ง “กองอำนวยการป้็องก่นและป็ราบป็ราม
การกระที่ำอน่เป็น็คอมมวินสิต่ ์(กอ.ป็ค.)” ข้�นแที่น บก.ป็ค. 
โด้ยม่ จอมพีล ป็ระภาส จารุเสถ่ยร ร่ฐมนต่ร่ว่าการ
กระที่รวงมหาด้ไที่ย เป็น็ “ผูอ้ำนวยการป้็องกน่การกระที่ำ 

อ่นเป็็นคอมมิวนิสต่์ที่่�วไป็” หรือ ผอ.ป็ค. 
กอ.ป็ค. ส่วนภมูภิาค ให้แม่ที่พ่ีภาคเป็็น “ผูอ้ำนวยการ 

ป็้องก่นการกระที่ำอ่นเป็็นคอมมิวนิสต์่เขต่” ได้้แก่  
แม่ที่่พีภาคที่่� 1 เป็็น ผอ.ป็ค. เขต่ 1, แม่ที่่พีภาคที่่� 2 เป็็น 
ผอ.ป็ค. เขต่ 2 แม่ท่ี่พีภาคท่ี่� 3 เป็็น ผอ.ป็ค. เขต่ 3,  
ผู้บ่ญชาการมณูฑลที่หารบกท่ี่� 5 เป็็น ผอ.ป็ค. เขต่ 5  
และแต่่งต่่�งผู้ว่าราชการจ่งหว่ด้ในจ่งหว่ด้ท่ี่�ม่คอมมิวนิสต่์
ป็ฏิบิต่่กิารอยูเ่ป็น็ “ผูอ้ำนวยการป็อ้งกน่การกระที่ำอน่เป็น็
คอมมิวนิสต์่เขต่ จ่งหว่ด้...” รวมที่่�งสิ�น 38 จ่งหว่ด้  
และได้้จ่ด้ต่่�ง “ศูนย์ข่าวร่วม พีลเรือน ต่ำรวจ ที่หาร  
(ศขร.พีต่ที่.)” ข้�นอ่ก 6 เขต่พีื�นที่่� ในจ่งหว่ด้นครราชส่มา 
อดุ้รธาน ่เชย่งใหม่ พีษิณุูโลก นครป็ฐม และนครศรธ่รรมราช 
นอกจากการป็ร่บป็รุงโครงสร้างหน่วยงานในการที่ำงาน 
ด้่งกล่าวแล้ว จอมพีล ถนอม กิต่ติ่ขจร นายกร่ฐมนต่ร ่ 
ได้้ออกคำส่�งนายกร่ฐมนต่ร่ ท่ี่� 110/2512 ลงว่นท่ี่�  
30 พีฤษภาคม พี.ศ. 2512 เรื�อง การป้็องกน่และป็ราบป็ราม 
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์่ โด้ยกำหนด้นโยบายว่า  
การป็ราบป็รามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต่์ให้ใช้มาต่รการ
ที่างการเมืองเป็น็หลก่ ให้หลก่เล่�ยงมาต่รการที่างการที่หาร 
และการป็ฏิบิติ่่ด้้วยวธิก่ารรุนแรงใด้ ๆ  มาต่รการที่างกฎหมาย 
หรือการใช้กำล่ง ให้ป็ฏิิบ่ต่ิเมื�อจำเป็็นเที่่าน่�น 

การก่อต่่�งกองอำนวยการร่กษาความม่�นคงภายใน 
(กอ.รมน.) และการจบสิ�นของสถานการณู์คอมมิวนิสต่์  
ในป็ี พี.ศ. 2517 ในสม่ย ม.ร.ว.ค้กฤที่ธิ� ป็ราโมช  
เป็็นนายกร่ฐมนต่ร่ ได้้เป็ล่�ยนชื�อ “กองอำนวยการป็้องก่น
และป็ราบป็รามคอมมวินิสต์่” (กอ.ป็ค.) เป็็น “กองอำนวยการ 
ร่กษาความม่�นคงภายใน” (กอ.รมน.) ต่ามคำส่� ง 
นายกร่ฐมนต่ร่ที่่� 140/2517 ลงว่นท่ี่� 7 มิถุนายน  
พี.ศ. 2517 รวมที่่�งกองอำนวยการป้็องกน่และป็ราบป็ราม 
คอมมวินสิต่เ์ขต่และจง่หวด่้ กเ็ป็ล่�ยนเป็น็ “กองอำนวยการ
ร่กษาความม่�นคงภายในเขต่หรือจ่งหว่ด้” โด้ยให้ 
ป็ระสานงานก่น และม่อำนาจหน้าที่่�ต่ามพีระราชบ่ญญ่ต่ิ
ป็้องก่นการกระที่ำอ่นเป็็นคอมมิวนิสต่์ พี.ศ. 2495  
และพีระราชบ่ญญ่ต่ิฯ แก้ไขเพีิ�มเต่ิม พี.ศ. 2512 (คำรณู 
ส่ต่ต่บุศย์. แนวที่างป็้องก่นและป็ราบป็รามคอมมิวนิสต่์ 
ในป็ระเที่ศไที่ย : 39 อ้างใน บ่ญชา สุมา, 2527 : 114) 
อยา่งไรกต็่าม สถานการณ์ูการเคลื�อนไหวของคอมมวินสิต่์ 
ยง่คงมอ่ยูอ่ยา่งต่อ่เนื�อง โด้ยเฉพีาะต่่�งแต่ใ่นป็ ีพี.ศ. 2516 
มาจนถง้ปี็ พี.ศ. 2523 ยง่คงมป่็ฏิบิติ่่การอยูอ่ย่างกว้างขวาง 
โด้ยหลง่จากสถานการณ์ูที่างการเมือง 14 ต่ลุาคม พี.ศ. 2516 
และ 6 ตุ่ลาคม พี.ศ. 2519 ร่ฐบาลได้้ม่มาต่รการในการ
ป็ราบป็รามคอมมิวนิสต่์ท่ี่�เข้มข้น ม่ป็ระกาศของร่ฐบาล 
ที่่�สร้างเงื�อนไขส่งคมมากข้�น ที่ำให้นิสิต่น่กศ้กษา 
ป็ัญญาชนหลบหน่เข้าป็�าไป็สมที่บก่บพีวกคอมมิวนิสต์่ 
เป็็นจำนวนมาก ม่การป็ะที่ะก่บเจ้าหน้าท่ี่�ร่ฐท่ี่�วป็ระเที่ศ
และอย่างต่่อเนื�อง เมื�อ พีล.อ. เป็รม ต่ิณูสูลานนที่์  
เป็็นนายกร่ฐมนต่ร่ ได้้ป็ระกาศนโยบายการต่่อสู้เพีื�อ
เอาชนะคอมมิวนิสต์่ ต่ามคำส่�งสำน่กนายกร่ฐมนต่ร่  
ที่่� 66/23 ลงว่นที่่� 23 เมษายน พี.ศ. 2523 ที่ำให้พีวก
คอมมิวนิสต่์ออกมามอบต่่วเป็็น “ผู้ร่วมพี่ฒนาชาต่ิไที่ย” 
จำนวนมาก สถานการณ์ูคอมมิวนิสต่์ในป็ระเที่ศไที่ยได้้
เบาบางลงและสลายไป็ในที่่�สุด้

• ติิดติามติอนติ่อไปฉบัับัหน้า •

.........................................................................................
(ศก้ษารายละเอ่ยด้เพีิ�มเติ่มใน เอกสารวิจย่ส่วนบุคคล 

เรื�อง บที่บาที่ท่ี่�เหมาะสมของกองอำนวยการร่กษา 
ความม่�นคงภายในราชอาณูาจ่กรในการป็ฏิิบ่ติ่ภารกิจ
ความม่�นคงในที่ศวรรษหน้ารองร่บยุที่ธศาสต่ร์ชาต่ิ 20 ป็ี 
ของ พีล.ต่. ด้น่ยว่ฒนา รุ่งอุท่ี่ย หล่กสูต่รการป้็องก่น 
ราชอาณูาจ่กร รุ่นที่่� 62 ป็ระจำป็ีการศ้กษา พีุที่ธศ่กราช 
2562 - 2563)

โด้ย พีล.ต่. ด้ร.ด้น่ยว่ฒนา รุ่งอุที่่ย
ผู้อำนวยการศูนย์การศ้กษาและวิที่ยาการด้้านความม่�นคง

Line:@danaiwattana

(ตอนที่่� ๑)

๗๗ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๑ ปีระจำเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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น.ส.พรภคภรณ์์ รอดสาตรา

สิ�นเด้ือนตุ่ลาคมเป็็นช่วงเวลาของว่นป็ล่อยผ่ หรือ ‘ว่นฮาโลว่น’ หลาย ๆ คน จะน้กถ้งผ่ฟัักที่อง แม่มด้ 
ค้างคาว และสารพี่ด้ภูต่ผ่ป็ีศาจใช่ไหมคะ ว่นน่� Hot English จะพีาไป็ดู้สำนวนที่่�เก่�ยวข้องก่บว่นฮาโลว่นก่นค่ะ 

๑. Witching hour ถ้าเราแป็ลแบบต่รงต่่วก็แป็ลได้้ว่า เวลาของแม่มด้ แต่่จริง ๆ  แล้วแป็ลว่า ช่วงเวลา
ด้ก้มาก ๆ  เที่่�ยงคนื เหมอืนกบ่ความเชื�อที่่�วา่ พีวกพีอ่มด้แมม่ด้จะออกมาขา้งนอกต่อนด้ก้ ๆ  อะไรแบบน่�นเลยคะ่ 

 ติัวอย่่างประโย่ค Last Halloween, we stayed up till the witching hour listening to 
Michael Jackson’s “Thriller.” เมื�อว่นฮาโลว่นที่่�แล้ว พีวกเราอยู่ก่นจนถ้งด้้ก พีร้อมก่บฟัังเพีลง “Thriller” 
ของ “Michael Jackson” ไป็ด้้วย

๒. Bat Out Of Hell จริง ๆ แล้วคำน่�ม่ที่่�มาที่่�ไป็ค่ะ ม่ต่ำนานเล่าว่า ในสม่ยก่อนพีวกค้างคาวโด้นข่ง
เอาไป็ไวใ้นคกุใต่เ้มอืงนรก แต่แ่ล้ววน่หน้�งป็ระต่นูรกเกดิ้เป็ดิ้ข้�นมา ที่ำใหพ้ีวกคา้งคาวรบ่บนิหนอ่อกมาจากนรก
อย่างรวด้เร็ว ฝ่ร่�งเขาเลยใช้คำน่�พีูด้เป็ร่ยบหมายถ้ง เวลาใครที่ำอะไรท่ี่�เร่งร่บ เร็วมาก ๆ ร่บในระด้่บท่ี่�ว่า 
จะร่บไป็ไหนเน่�ย 

 ติัวอย่่างประโย่ค What's this guy's hurry? He's freaking driving like a bat out of Hell. 
หมอน่�นข่บรถเร็วมาก ๆ เขาจะร่บไป็ไหนเน่�ย?

๓. Curiosity killed the cat สำนวนน่�หมายถ้งว่า เป็็นการเต่ือนไม่ให้คนอื�นมายุ่งเรื�องของเรา 
หรือเตื่อนไม่ให้เขาไป็ยุ่งเก่�ยวก่บเรื�องท่ี่�ไม่ควรรู้ ถ้ารู้แล้วเขาจะเดื้อด้ร้อนได้้ (เหมือนไป็รู้เรื�องท่ี่�ไม่ควรรู้) 
หลาย ๆ  คนอาจจะคิด้ว่า แล้วม่นเก่�ยวอะไรก่บแมวล่ะ จริง ๆ  แล้วในสม่ยก่อนเขาพีูด้ก่นว่า ‘Care kills a cat’ 
เพีราะวา่แมวเป็น็สต่่วท์ี่่�ข่�สงสย่ อยากรูอ้ยากเหน็ พีอเวลาผา่นไป็ เลยเป็ล่�ยนจากคำวา่ Care เป็น็ Curiosity แที่น 
ต่่อมาเลยเอามาเป็ร่ยบก่บคนค่ะ 

 ติัวอย่่างประโย่ค Timmy : Where did you get all that money ? (เธอเอาเงินที่่�งหมด้น่�น  
มาจากไหนเน่�ย?) Jane : Curiosity killed the cat. (อย่ามายุ่งนะ เธอจะเด้ือด้ร้อนเอา)

๔. Dig (one’s) own grave “ขุด้หลุมฝ่ังศพีต่่วเอง” แป็ลว่าการที่ำให้ต่่วเองเด้ือด้ร้อน หาเรื�องใส่ต่่ว 
การที่ำร้ายต่่วเองด้้วยการกระที่ำที่่�ไม่ถูกต่้อง 

 ติัวอย่่างประโย่ค If you try to cheat the bank, you will be digging your own grave.  
ถ้าเธอพียายามจะโกงธนาคารล่ะก็ เธอกำล่งที่ำให้ต่่วเองเด้ือด้ร้อนอยู่นะ 

๕. Trick or treat ป็ิด้ที่้ายด้้วยสำนวนยอด้ฮิต่ที่่�เชื�อว่าหลาย ๆ คนจะต่้องรู้จ่กคำน่�ก่นอย่างแน่นอน 
“Trick or treat” ที่่�แป็ลว่า ‘หลอกหรือเล่�ยง’ เที่ศกาลฮาโลว่นจะขาด้คำน่�ไป็ไม่ได้้เลยค่ะ ส่วนใหญ่เเล้ว 
ที่่�ต่า่งป็ระเที่ศเขามก่จะพีดู้กน่ โด้ยจะมก่ารละเลน่ที่่�เด้ก็หลาย ๆ  คนเฝ่า้รอคอยในคนืวน่ฮาโลวน่ คอืการแต่ง่ต่ว่
เป็น็ผ ่ชดุ้แฟันซึ่ ่นา่กลว่ ๆ  แลว้ไป็เคาะป็ระต่ตู่ามบา้นถามวา่ “Trick or treat” ถา้เจา้ของบา้นต่อบวา่ “trick” 
กค็อืเขาจะที่า้ที่ายใหเ้ราหลอกเขาใหก้ลว่ ยอมโด้นพีวกเราหลอก แต่ถ่า้ต่อบวา่ “treat” เขากจ็ะใหข้นม ลกูกวาด้ 
หรือช็อกโกแลต่ก่บเราน่�นเองค่ะ 
.................................................................................................................................................................................

อ้้างอ้ิง : https://www.dek-d.com/studyabroad/51145/

5 Idioms related to Halloween

โรคซึ่้มเศร้ า ม่ เหตุ่มาจากการเป็ล่�ยนแป็ลง 
ภายในร่างกาย จ้งม่ความจำเป็็นต้่องได้้ร่บการร่กษา 
อย่างเหมาะสมเช่นเด้่ยวก่บโรคที่างกายอื�น ๆ  ไม่สามารถ
หายเองได้้

โรคซึึมเศร้ามีอาการอย่่างไร 
- รู้ส้กเศร้า หด้หู่ ที่้อแที่้ ร้องไห้โด้ยไม่ที่ราบสาเหตุ่ 

ก่งวลหรือหงุด้หงิด้มากจนเกินไป็ จนส่งผลกระที่บต่่อ

หน้าที่่�การงาน ความส่มพี่นธ์ต่่อคนรอบข้าง หรือสูญเส่ย
ความสามารถในการดู้แลต่นเอง

- สูญเส่ยความสนใจในหลายกิจกรรม ไม่อยากที่ำ
สิ�งที่่�เคยชอบที่ำ เก็บต่่ว ไม่สนใจสิ�งรอบข้าง

- เบื�ออาหาร น�ำหน่กลด้ หรืออาจร่บป็ระที่าน
อาหารมากกว่าป็กต่ิ

- นอนไม่หล่บ หล่บไม่สนิที่ หรือนอนหล่บ 
มากจนเกินไป็

- การเคลื�อนไหวช้าลง หรืออาจกระวนกระวาย 
มากจนเกินไป็

- อ่อนเพีล่ย หมด้เร่�ยวแรง
- สมาธิลด้ลง ความจำแย่ลง
- รู้ส้กต่นเองไร้ค่า สิ�นหว่ง คิด้ว่าต่นเองเป็็นภาระ 

สูญเส่ยความม่�นใจในต่นเอง
- ไม่อยากม่ช่วิต่อยู่ คิด้ถ้งความต่ายบ่อยคร่�ง
โรคซึ่้มเศร้าท่ี่�เกิด้ข้�นม่หลายระด้่บ ต่่�งแต่่อาการ

น้อยไป็จนถ้งระด้่บท่ี่�กระที่บต่่อการด้ำรงช่วิต่ป็ระจำว่น
เป็น็อย่างมาก 9 อาการด้ง่กล่าวข้างต้่น เป็น็สญ่ญาณูเตื่อน
ให้สงส่ยว่าอาจจะม่โรคซึ่้มเศร้าเกิด้ข้�นได้้ ไม่ควรป็ล่อย 
ที่ิ�งไว้จนอยู่ในระด้่บท่ี่�รุนแรง ควรได้้ร่บการวินิจฉ่ยและ
ร่กษาอย่างถูกต่้องเหมาะสม

โรคซึึมเศร้ารักษาอย่่างไร
โรคซึ่้มเศร้าเป็็นโรคที่่�ม่ โอกาสร่กษาหายได้ ้ 

หากได้้ร่บการร่กษาอย่างเหมาะสม ซึ่้�งวิธ่การร่กษา 
ในป็ัจจุบ่นม่หลายวิธ่ ด้่งน่�

1. การร่กษาด้้วยยา (Pharmacolog ical 
treatment) เป็็นการร่กษาหล่ก โด้ยยาร่กษาอาการ 
ซึ่ม้เศร้าจะไป็ช่วยป็รบ่สารสื�อป็ระสาที่ในสมองให้กลบ่สูส่มดุ้ล  
ส่วนระยะเวลาในการร่กษาสำหร่บผู้ท่ี่�เป็็นโรคซึ่้มเศร้า 
คร่�งแรกโด้ยส่วนใหญ่ป็ระมาณู 9 - 12 เด้ือนแล้วแต่่ 
ระด้บ่ความรุนแรงของโรค จากการศก้ษาพีบว่าหากหยุด้ยา 

ก่อนกำหนด้ ผู้ป็�วยม่กม่โอกาสกำเริบได้้ถ้งร้อยละ 80
2. การร่กษาด้้วยจิต่บำบ่ด้ (Psychotherapy) 

เป็็นการร่กษาท่ี่�ม่กใช้ควบคู่ไป็ก่บการร่กษาด้้วยยา  
ซึ่้� ง การที่ำ จิต่บำบ่ด้ม่หลาย วิ ธ่  เ ช่น  การบำบ่ด้ 
ที่างความคิด้และพีฤต่ิกรรม (Cognitive-Behavioral 
Therapy; CBT), การบำบ่ด้แบบป็ระค่บป็ระคอง 
(Supportive Psychotherapy) เป็็นต่้น การเลือก 
วธิบ่ำบด่้ข้�นอยูก่บ่ความเหมาะสมของผูป้็�วยแต่ล่ะรายและ
ความถน่ด้ของผู้บำบ่ด้ การศ้กษาในปั็จจุบ่นพีบว่า 
การร่กษาด้้วยยาควบคู่ไป็ก่บการที่ำจิต่บำบ่ด้เป็็นวิธ่ 
ที่่�ได้้ผลด้่ที่่�สุด้ในการร่กษา

3. การรก่ษาด้ว้ยอปุ็กรณูป์็ลอ่ยคลื�นแมเ่หลก็ไฟัฟัา้ 
(Transcranial Magnetic Stimulation; TMS) เป็็นการ
ร่กษาโด้ยใช้อุป็กรณู์ที่่�สามารถป็ล่อยคลื�นแม่เหล็กไฟัฟั้า
ผ่านหน่งศ่รษะ เพีื�อสร้างสนามแม่เหล็กเหน่�ยวนำให้เกิด้
กระแสไฟัฟัา้กระตุ่น้เซึ่ลลส์มอง สว่นใหญม่ก่ใชใ้นผูป้็�วยที่่�
ร่กษาด้้วยยาไม่ได้้ผล หรือม่ข้อห้ามในการให้ยาร่กษา

4. การร่กษาด้้วยไฟัฟ้ัา (Electroconvulsive 
Therapy) ใช้ในผูป้็�วยที่่�ไม่ต่อบสนองต่อ่การรก่ษาด้ว้ยยา
หรือม่อาการรุนแรงมากเฉ่ยบพีล่น หรือม่ความเส่�ยง 
ต่่อการฆ่่าต่่วต่ายสูง
.....................................................................................................

ข้้อ้มููล : พญ.พรทิิพย์์ ศรีโสภิิต โรงพย์าบาลพระรามเก้้า

วนอุทย่านภููลัังกา เป็็นเที่ือกเขาสูงสล่บซ่ึ่บซึ่้อน 
อยูใ่นเที่อืกเขาสน่ปั็นน�ำ ที่่�มค่วามสูงต่่�งแต่่ 900 - 1,720 เมต่ร  
ด้้วยล่กษณูะที่่�เป็็นยอด้เขาสล่บซึ่่บซึ่้อน จ้งเหมาะสำหร่บ
น่กนิยมธรรมชาติ่ที่่�ชอบการเดิ้นป็�าพีิชิต่ยอด้ด้อยสูง  
ซึ่้�งเหมาะสำหรบ่การชมที่วิที่ศ่น์ในช่วงฤด้หูนาวเป็็นอย่างยิ�ง 
ในเขต่วนอทุี่ยานภลู่งกามย่อด้ด้อยที่่�เชื�อมต่่อก่นเป็็นที่อด้ ๆ   
เส้นที่างเด้ินพีิชิต่ยอด้ด้อยภูล่งกาจะผ่านส่นด้อยต่่าง ๆ  
ซึ่้�งที่างวนอุที่ยานฯ ได้้จ่ด้เส้นที่างในการเด้ินป็�าระยะที่าง 
3 กโิลเมต่ร เริ�มต้่นที่่�ห้องเร่ยนธรรมชาติ่ ซ้ึ่�งเป็็นสวนสมุนไพีร 
สวนกล้วยไม้ และพีน่ธุไ์ม้หายาก ก่อนจะเด้นิผ่านป็�าก่อโบราณู 
ซึ่้�งม่นกมากมายหลายชนิด้เหมาะสำหร่บการดู้นก 
นอกจากน่�ย่งม่ทุ่ี่งด้อกโคลงเคลงซึ่้�งจะบานเบ่งสะพีร่�ง 
ในช่วงป็ลายฝ่นต่้นหนาวด้้วย

เมื�อเริ�มไต่ค่วามสงูข้�นมาเรื�อย ๆ  จะผา่น ด้อยหว่ลงิ 
จดุ้น่�มท่ี่วิที่ศ่นท่์ี่�สวยงามที่่�งพีระอาที่ติ่ยต์่กและที่ะเลหมอก
ยามเชา้ หลง่จากน่�นจะเด้นิต่อ่ไป็ยง่ภนูม จดุ้น่�สงูป็ระมาณู 
1,600 เมต่ร เป็็นส่นเขาแคบ ๆ ที่อด้ต่่วต่่อเนื�องมาจาก
ยอด้ด้อยภูล่งกา สามารถมองเห็นที่ิวที่่ศน์ได้้โด้ยรอบ  
360 องศา ชมวิวได้้ที่่�งพีระอาที่ติ่ย์ข้�นและพีระอาที่ติ่ย์ต่ก  
หากเด้ินต่ามส่นเขาข้�นไป็อ่กจะถ้งจุด้สูงสุด้ที่่�ยอด้ด้อย 
ภูล่งกาที่่�ความสูง 1,720 เมต่ร เป็็นส่นเขาแคบ ๆ และ

หนา้ผาสงู มองเหน็ที่ะเลหมอกได้ส้วยงามในชว่งฤด้หูนาว 
และชมวิวได้้ไกลถ้งฝ่ั�งลาว

กอ่นถง้ยอด้ด้อยมท่ี่างแยกออกไป็ยง่ลานหินล้านปี็ 
อยู่ห่างออกไป็เพ่ียง 100 เมต่รเท่ี่าน่�น สามารถเดิ้นไป็ 
ชมวิวสวย ๆ และทีุ่่งด้อกไม้ป็�าได้้ นอกจากน่�ย่งม่น�ำต่ก 
ภูล่งกา แม้ว่าจะเป็็นน�ำต่กขนาด้เล็กแต่่ก็ม่ความสวยงาม
ในช่วงฤดู้ฝ่นให้คุณูได้้เที่่�ยวชม

การเดินทาง : จากต่่วเมืองพีะเยาใช้ที่างหลวง
หมายเลข 1092 ถนนสายพีะเยา-ป็ง ระยะที่าง 104 กโิลเมต่ร  
เมื�อถง้อำเภอเชย่งคำเด้นิที่างต่อ่ไป็อก่ระยะที่างป็ระมาณู 
3 กโิลเมต่ร ต่ามที่างหลวงหมายเลข 1148 แล้วเล่�ยวซ้ึ่าย 
ไป็ที่างทิี่ศเหนืออ่ก 12 กิโลเมต่ร จะถ้งวนอุที่ยานฯ  
เส้นที่างรถยนต่์ในวนอุที่ยานฯ เป็็นที่างลูกร่งด้ินแด้ง 
ข้�นเขาสูงช่นและแคบคด้เค่�ยว รถยนต์่ธรรมด้าจะข้�นมา 
ได้้ถ้งห้องเร่ยนธรรมชาต่ิเที่่าน่�น หากข้�นสู่ยอด้เขาจะต่้อง
ใช้รถยนต่์ข่บเคลื�อน 4 ล้อ

ช่่วงเวลัาท่องเท่�ย่ว : ช่วงเวลาแนะนำ ชมที่ะเลหมอก 
ในฤดู้หนาว ตุ่ลาคม - กุมภาพี่นธ์

.....................................................................................................
ที่่�มูา : http://travel.Trueid.net

เรี่ยบเรี่ยงโดย : ร.ทิ.หญิง บุญวรรษ สุวัฑฒน
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เด้อืนตุ่ลาคมคือช่วงเวลาแหง่ป็ลายฝ่นต่น้หนาว 
เป็็นช่วงที่่� ฤดู้กาลแห่งความชุ่มฉ� ำของสายฝ่น 
คอ่ย ๆ  เจอืจางลงพีรอ้มสภาพีอากาศเยน็ของฤด้หูนาว
ที่่�กำล่งมาถ้ง หลายพืี�นที่่�ในป็ระเที่ศไที่ยเริ�มม่อากาศ 
ที่่�หนาวเย็น ด้่งน่�น วารสารข่าว กอ.รมน. ฉบ่บน่�  
ขอแนะนำวิธ่ป็ฏิิบ่ต่ิในการร่บมืออากาศหนาว ด้่งน่�

1. ดู้แลสุขภาพีร่างกายให้แข็งแรงด้้วยการ
ออกกำล่งกาย ร่บป็ระที่านอาหารครบ 5 หมู่  
ด้ื�มเครื�องด้ื�มที่่�สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และ
ที่าผลิต่ภ่ณูฑ์ให้ความชุ่มชื�นต่่อผิวหน่ง 

2. เต่ร่ยมเครื�องนุ่งห่มก่นหนาวให้พีร้อม 
และที่ำความสะอาด้เสื�อผ้าหรือผ้าห่ม โด้ยเฉพีาะ
เสื� อ ผ้ ามือสองใ ห้แช่ด้้ วยน� ำยาฆ่่ า เชื� อหรือต่้ม  
เพีื�อป็้องก่นโรคผิวหน่ง 

3. งด้ด้ื�ม สุราหรือเครื�องดื้�มแอลกอฮอล์ 
ทีุ่กชนิด้ในช่วงภาวะอากาศหนาว เนื�องจากเครื�องด้ื�ม
ที่่�ม่แอลกอฮอล์เป็็นป็ัจจ่ยเสริมที่่�สำค่ญที่ำให้เส่�ยง 
ต่่อการเส่ยช่วิต่ได้้และไม่ช่วยที่ำให้ร่างกายอบอุ่น 

4. ระมด่้ระวง่และส่งเกต่อาการผูป้็�วยที่่�กินยา
บางชนิด้ เช่น ยากล่อมป็ระสาที่ ยาร่กษาอาการช่ก 
และอื�น ๆ ที่่�ม่ผลที่ำให้อุณูหภูมิร่างกายลด้ต่�ำลง

5. หม่�นดู้แลร่กษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ 
และอาศ่ยอยู่ในที่่�อบอุ่น สามารถป็้องก่นลมหนาว 
ได้้อย่างเหมาะสม 

สำหรบ่ผู้สูงอายจุะมก่ารป็รบ่ต่ว่ต่่ออากาศหนาว 
นอ้ยกวา่คนในชว่งวย่อื�น เนื�องจากป็ระสาที่รบ่รูอ้ากาศ
ที่่�หนาวเย็นของผิวหน่งลด้ความไวลง ร่างกาย 
ไมส่ามารถต่อบสนองด้ว้ยการหนาวส่�นหรือการหด้ต่ว่
ของกล้ามเนื�อเพีื�อให้เกิด้ความร้อนออกจากร่างกาย
เสื�อมลง เมื�อได้้ร่บอากาศที่่�หนาวเย็นที่ำให้ห่วใจ 
ที่ำงานหนก่มากข้�น ป็ระกอบก่บในช่วงอากาศหนาวเย็น 
ที่ำใหผู้ส้งูวย่ไมน่ยิมออกจากบา้นและมก่ารเคลื�อนไหว
หรือออกกำล่งกายน้อยลง ส่งผลให้ผู้ สูงอายุที่่�ม ่
โรคป็ระจำต่่ว โด้ยเฉพีาะโรคความด้่นโลหิต่สูง  
โรคเบาหวาน และโรคห่วใจและหลอด้เลือด้  
เกิด้อาการรุนแรงได้้ 

เทคโนโลยีีอวกาศ (Space Technology) หมายถ้ง 
การนำองค์ความรู้ วิธ่การ และเครื�องมือที่างวิที่ยาศาสต่ร์ 
มาป็ระยุกต่์ใช้ในการศ้กษาด้าราศาสต่ร์และห้วงอวกาศ 
ที่่�อยู่นอกเหนืออาณูาเขต่ของโลกอย่างเหมาะสม ที่่�งเพีื�อการ 
เร่ยนรูแ้ละการที่ำความเขา้ใจต่่อจ่กรวาล ป็รากฏิการณู ์และ
ด้วงด้าวต่่าง ๆ ย่งรวมไป็ถ้งการศ้กษาค้นคว้าเพีื�อพี่ฒนา
นวต่่กรรมและเที่คโนโลยต่่า่ง ๆ  ที่่�เป็็นป็ระโยชน์แกม่นษุยชาติ่ 
ไมว่า่จะเป็น็การสำรวจที่ร่พียากรธรรมชาต่ ิการสรา้งเครอืขา่ย 
ต่ิด้ต่่อสื�อสาร หรือการเต่ือนภ่ยพีิบ่ต่ิต่่าง ๆ

ในที่างวิที่ยาศาสต่ร์ “อวกาศ” (Space) หมายถ้ง 
อาณูาบริเวณูของท้ี่องฟั้าที่่�อยู่ สูงเหนือพีื�นโลกในระด้่บ
น�ำที่ะเลต่่�งแต่่ 100 กิโลเมต่รข้�นไป็ โด้ยม่เส้นแบ่งขอบเขต่
ของช่�นบรรยากาศก่บอวกาศที่่�เร่ยกว่า “เส้นคาร์ม่น” 
(Karman Line) ซ้ึ่�งเป็็นขอบเขต่สมมติ่ (Imaginary 
Boundary) ที่่� ถูกกำหนด้ข้�นจากการที่่�ช่�นบรรยากาศ
ในบริเวณูน่� ม่อากาศเบาบางมากจนไม่สามารถที่ำให้เกิด้
แรงยกใต่้ป็ีกที่่�เพี่ยงพีอสำหร่บการบินของเครื�องบินได้้อ่ก 
อวกาศจ้งเป็็นเขต่พีื�นท่ี่� สุญญากาศที่่�ป็ระกอบไป็ด้้วย
ฝุ่�นผง ก๊าซึ่ และโมเลกุลของสสารต่่าง ๆ รวมไป็ถ้งร่งส ่
อ่ กมากมายที่่� ด้ ำรงอยู่ ร ะห ว่ า ง ว่ต่ถุที่้ อ ง ฟ้ั า ต่่ า ง  ๆ 
(Astronomical Object) ในจ่กรวาล

เทคโนโลยีีอวกาศที�สำำ าคัญประกอบด้้วยี
• ดาวเท่ย่ม (Satellite) : อุป็กรณ์ูที่่�ถูกส่งข้�นไป็ 

โคจรรอบโลกผ่านการต่ิด้ต่่�งบนจรวด้หรือยานขนส่งอวกาศ 
เพีื�อป็ฏิบิติ่่การที่างวทิี่ยาศาสต่ร์ในด้้านต่่าง ๆ  ที่่�งการถา่ยภาพี
จากด้าวเท่ี่ยม ต่รวจว่ด้สภาพีอากาศ และการสื�อสารโที่รคมนาคม 
โด้ยมด่้าวเที่ย่มของสหภาพีโซึ่เวย่ต่ “สป็ตุ่นกิ 1” (Sputnik 1) 
เป็น็ด้าวเที่ย่มด้วงแรกของโลกที่่�ถกูสง่ข้�นสู่อวกาศในป็ ี1957 
จนกลายเป็็นยุคบุกเบิกที่่�นำไป็สู่การแข่งข่นที่างความรู้ 
เที่คโนโลย่ และนว่ต่กรรมที่างอวกาศที่่�ด้ำเนินมาถ้งป็ัจจุบ่น

• จรวด (Rocket) : ยานพีาหนะที่่�เป็็นส่วนป็ระกอบ
สำคญ่ในการสง่ด้าวเที่ย่มหรอืยานสำรวจออกสูอ่วกาศ ที่ำให้
จรวด้จำเป็็นต่้องม่เครื�องยนต่์พีล่งสูงที่่�สามารถเพีิ�มความเร็ว
และม่แรงข่บเคลื�อนที่่�เพี่ยงพีอต่่อการเอาชนะแรงโน้มถ่วง
ของโลกหรือที่่�เรย่กว่า “ความเร็วหลุด้พ้ีน” (Escape Velocity) 
ซึ่้�งม่ความเร็วอยู่ที่่� 11.2 กิโลเมต่รต่่อวินาที่่

• ย่านขนส่่งอวกาศหรือกระส่วย่อวกาศ (Space 
Shuttle) : ระบบยานพีาหนะที่่�ถูกพ่ีฒนาข้�นมาเพืี�อใช้
สง่ด้าวเที่ย่มหรอืยานอวกาศแที่นการใชจ้รวด้ เนื�องจากจรวด้
ม่ค่าใช้จ่ายสูงและม่กพี่งเส่ยหายเมื�อต่กลงสู่พีื�น ที่ำให้
ไม่สามารถนำกล่บมาใช้ใหม่ได้้เหมือนยานขนส่งอวกาศ

• ส่ถาน่อวกาศ (Space Station) : สถาน่หรือ
สิ�งก่อสร้างขนาด้ใหญ่ที่่�เคลื�อนที่่�โคจรรอบโลกด้้วยความเรว็กว่า  
27,000 กิโลเมต่รต่่อช่�วโมง เช่น สถาน่อวกาศเม่ยร์  
(Mir Space Station) ของรส่เซึ่ย่ และสถานอ่วกาศนานาชาต่ิ 
(International Space Station) ที่่�ใช้เป็็นห้องป็ฏิิบ่ต่ิการ
ที่างวิที่ยาศาสต่ร์ในด้้านต่่าง ๆ ขณูะลอยต่่วอยู่เหนือพีื�นโลก
กว่า 400 กิโลเมต่ร

• ย่านส่ำรวจอวกาศ (Spacecraft) : เป็็นยานพีาหนะ 
ที่่�นำมนุษย์และอุป็กรณู์อ่ต่โนม่ต่ิออกสำรวจอวกาศหรือ 
เด้ินที่างไป็สำรวจย่งด้วงด้าวอื�น ๆ โด้ยยานสำรวจอวกาศ
สามารถแบ่งออกเป็็น 2 ป็ระเภที่ คือ

• ย่านอวกาศท่�ม่มนุษย่์ควบัคุม (Manned 
Spacecraft) เป็น็ยานขนาด้ใหญท่ี่่�สามารถรองร่บการใชง้าน

ในสภาพีอากาศที่่�หนาวเย็น ที่ำให้หลอด้เลือด้ 
ม่ความหนืด้มากข้�น การไหลเว่ยนเลือด้ยากข้�น ที่ำให้ 
ผู้ป็�วยที่่�เป็็นโรคความด้่นโลหิต่สูงควบคุมภาวะความด้่น
ได้้ยาก อ่กที่่�งผู้ป็�วยที่่�เป็็นโรคเบาหวานพีบว่าม่น�ำต่าล
สะสมเพีิ�มข้�น เนื�องจากสภาพีอากาศเย็นที่ำให้เกิด้การ
เคลื�อนไหวร่างกายน้อยลง ผู้ป็�วยเบาหวานจ้งอาจ
ควบคุมระด้่บน�ำต่าลในเลือด้ได้้ยากข้�นเช่นก่น ด้่งน่�น  
ในผู้สูงอายุและผู้ม่โรคป็ระจำต่่ว เช่น โรคเบาหวาน  
โรคความด่้นโลหิต่สูง และโรคหลอด้เลือด้ห่วใจและ
หลอด้เลือด้สมอง ม่การป็ฏิิบ่ต่ิด้่งน่�

- สวมใสเ่ครื�องนุง่หม่ใหค้วามอบอุน่แกร่า่งกาย 
โด้ยเฉพีาะช่วงเวลากลางคืน

- ที่ าผ ลิต่ภ่ณูฑ์ ที่่� ใ ห้ ค ว ามชุ่ ม ชื� น แก่ ผิ ว 
เพีื�อป็้องก่นการสูญเส่ยน�ำออกจากผิวหน่ง โด้ยเฉพีาะ
ภายหล่งการอาบน�ำ และลด้อาการค่นจากผิวแห้งได้้

- ร่บป็ระที่านอาหารให้ครบ 5 หมู่ หล่กเล่�ยง
การร่บป็ระที่านอาหารที่่�ม่รสหวานจ่ด้ เค็มจ่ด้ ม่นจ่ด้

- ออกกำล่งกายอย่างสม�ำเสมอ และควร 
ออกกำล่งกายในที่่�ร่มเพีื�อหล่กเล่�ยงอากาศที่่�หนาวเย็น

- งด้การด้ื�มเครื�องด้ื�มแอลกอฮอล์
- ร่บป็ระที่านยาต่ามที่่�แพีที่ย์แนะนำ และหม่�น

ต่รวจว่ด้ค่าความด้่นโลหิต่ ค่าน�ำต่าลในเลือด้ 
- เลือกร่บป็ระที่านอาหารที่่�เหมาะสมต่่อโรค
- ระม่ด้ระว่งไม่ให้น�ำหน่กต่่วเพีิ�มข้�น

อาหารที่่�เหมาะกับัฤดูหูนาว
1. น�ำเป็ล่า ในช่วงฤดู้หนาวจะม่ความชื�น 

ในอากาศน้อยลง อาจที่ำให้ผิวสูญเส่ยความชุ่มชื�นได้้ 
ด้่งน่�นการจิบน�ำอุ่นจะช่วยให้ร่างกายอุ่นจากภายใน 
และที่ำให้ร่างกายได้้ร่บน�ำที่่�เพี่ยงพีอต่่อความต่้องการ 

2. ซุึ่ป็หรือน�ำแกงอุ่น ๆ จะช่วยให้ร่างกาย 
ม่ความอุ่นจากภายในได้้เช่นเด้่ยวก่บน�ำอุ่น แต่่ม่ 
ความอร่อยและม่คุณูค่าที่างโภชนาการจากผ่ก 
และเนื�อส่ต่ว์ 

3. อาหารที่่�มร่สเผด็้ร้อน เช่น แกงส้ม ต้่มยำน�ำใส 
หรืออาหารที่่�ใส่เครื�องเที่ศที่่�ม่รสเผ็ด้ เช่น พีริก กระชาย 
ขิง ข่า นอกจากจะช่วยให้เจริญอาหาร ย่งม่ส่วนช่วย 
ในการกระตุ่้นระบบเผาผลาญ และที่ำให้ร่างกายอุ่นข้�น 
แต่่ควรร่บป็ระที่านในป็ริมาณูที่่�พีอด้่  และควร 
ร่บป็ระที่านแต่่น้อยในผู้ที่่�เป็็นโรคกระเพีาะอาหาร

ฤด้หูนาวที่่�กำลง่จะมาถง้ เป็น็อก่หน้�งฤด้กูาลโป็รด้
ของใครหลายคน ขอให้ที่กุท่ี่านด้แูลสขุภาพี และมค่วามสขุ 
ไป็ก่บฤดู้หนาวในคร่�งน่�นะคะ 

ขอขอบัคุณข้อมูลัจาก 

ของมนุษย์  ขณูะด้ำรงช่วิต่อยู่ ในอวกาศ อย่างเช่น  
ยานอะพีอลโล 11 (Apollo 11) ที่่�นำมนุษย์ไป็ย่งด้วงจ่นที่ร์
เป็็นคร่�งแรกในป็ี 1969

• ย่านอวกาศท่�ไม่ม่มนุษย่์ควบัคุม (Unmanned 
Spacecraft) เป็น็ยานขนาด้เล็กที่่�มร่ะบบสมองกลที่ำหน้าที่่�
ควบคุมการที่ำงาน โด้ยยานอวกาศป็ระเภที่น่� ม่กที่ำหน้าที่่�
สำรวจด้าวเคราะห์และห้วงอวกาศอน่ห่างไกล เป็น็การป็ฏิบิติ่่
ภารกิจแที่นมนุษย์ เนื�องจากเวลาที่่�ต่้องใช้ในการเด้ินที่าง 
อน่ยาวนานและป็จัจย่ในการด้ำรงชว่ติ่ในอวกาศที่่�ยากลำบาก 
เช่น ยานแคสสิน่ (Cassini) ที่่�เด้ินที่างไป็สำรวจด้าวเสาร์  
ยานกาลิเลโอ (Galileo) ที่่�เด้ินที่างไป็สำรวจด้าวพีฤห่สบด้่ 
และยานแมกเจลแลนด้์ (Magellan) ที่่�ไป็สำรวจด้าวศุกร์

ประโยีชน์ของเทคโนโลยีีอวกาศ
มนุษย์เฝ่้ามองที่้องฟั้า ส่งเกต่ด้วงด้าว และพียายาม

ที่ำความเข้าใจต่่อป็รากฏิการณู์และความล่�ล่บเก่�ยวก่บ 
ห้วงอวกาศมาเนิ�นนาน ที่ำให้เกิด้การศ้กษาด้าราศาสต่ร์ 
และการพี่ฒนาที่่�งเครื�องมือและเที่คโนโลย่ต่่าง ๆ เรื�อยมา  
จนกระที่่�งป็ัจจุบ่น เที่คโนโลย่อวกาศถูกนำมาใช้ป็ระโยชน์ 
เพีื�อมนุษยชาต่ิในหลากหลายด้้าน เช่น

• การสื่�อส่ารแลัะโทรคมนาคม : ด้าวเที่่ยมสื�อสาร 
ที่ำหน้าท่ี่�เป็็นสถาน่ร่บส่งคลื�นวิที่ยุและเชื�อมโยงเครือข่าย
การสื�อสารของโลก ไม่ว่าจะเป็็นการสื�อสารภายในหรือ
ภายนอกป็ระเที่ศ ที่่�งโที่รศ่พีท์ี่ โที่รเลข โที่รสาร รวมถ้ง
การถ่ายที่อด้ส่ญญาณูโที่รที่่ศน์ ส่ญญาณูวิที่ยุ และการส่ง
ข้อมูลด้ิจิที่่ลต่่าง ๆ

• การติรวจวัดแลัะพย่ากรณ์อากาศ : ด้าวเที่่ยม
อุตุ่นิยมวิที่ยาที่ำหน้าที่่�ส่งส่ญญาณูภาพีถ่ายที่างอากาศ
พีร้อมที่่�งเก็บข้อมูลที่างอุตุ่นิยมวิที่ยา เช่น การสำรวจจำนวน
และชนิด้ของเมฆ่ ต่ิด้ต่ามล่กษณูะอากาศที่่�แป็รป็รวน 
การต่รวจว่ด้ความเร็วลม ความชื�น และอุณูหภูมิ เพีื�อการ
พียากรณู์และเต่ือนภ่ยพีิบ่ติ่ต่่าง ๆ โด้ยเฉพีาะการเกิด้พีายุ 
ที่่�รุนแรง

• การส่ังเกติการณ์ดาราศาส่ติร์ : ด้าวเที่่ยม
ส่งเกต่การณูท์ี่างด้าราศาสต่รแ์ละยานสำรวจอวกาศสว่นใหญ่
ม่การต่ิด้ต่่�งกล้องโที่รที่รรศน์และอุป็กรณู์ สำหร่บการศ้กษา
ว่ต่ถุที่้องฟ้ัา ม่ที่่�งด้าวเที่่ยมที่่�โคจรอยู่รอบโลกและโคจร 
ผ่านไป็ใกล้ด้าวเคราะห์ด้วงอื�น รวมไป็ถ้งการลงสำรวจ 
ด้าวเคราะห์ที่่�ต่้องการโด้ยต่รง

• การส่ำรวจทรัพย่ากรธรรมช่าติิ : ด้าวเที่่ยมสำรวจ
ที่ร่พียากรธรรมชาติ่เป็็นการผสมผสานระหว่างเที่คโนโลย่
การถ่ายภาพีและโที่รคมนาคม ม่กถูกใช้เป็็นสถาน่เคลื�อนที่่�
ในการสำรวจแหล่งที่ร่พียากรที่างธรรมชาติ่ที่่�สำค่ญ รวมถ้ง
การต่รวจต่ราและเฝ้่าส่งเกต่การเป็ล่�ยนแป็ลงบนพีื�นผิวโลก 
อก่ที่่�ง ยง่ชว่ยในการเกบ็ขอ้มลูที่างธรณูว่ทิี่ยาและนเิวศวทิี่ยา
ที่่�เป็็นป็ระโยชน์ เช่น การสำรวจพีื�นที่่�ป็�าไม้ การสำรวจพีื�นที่่�
การเกษต่รและการใช้ที่่�ด้ิน รวมไป็ถ้งเพืี�อการอนุร่กษ์
ที่รพ่ียากรธรรมชาติ่ ป็ระเที่ศไที่ยมด่้าวเที่ย่มธอ่อส (Thailand 
Earth Observation System: THEOS) เป็็นด้าวเที่ย่มสำรวจ
ที่ร่พียากรธรรมชาต่ิด้วงแรก

................................................................................................................................................................................................
อ้้างอ้ิงภาพ : 

https://www.istockphoto.com/th/search/search-by-asset?
https://www.istockphoto.com/th/search/search-by-asset?affiliateredirect=

อ้้างอ้ิง : 
http://www.thaincd.com/document/hot%20news

https://www.hfocus.org/content/2020/12/20595
https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/food-for-warmth

เรี่ยบเรี่ยง : สุภิมาศ ย์านนาวา

เ ท ค โ น โ ล ยีี อ ว ก า ศ  ก า ร ศึ ก ษ า
ดาราศาสตร์และห้้วงอวกาศที�อย่ี�นอกเห้นือ
อาณาเขตของโลก เพื่ื�อการเรียีนร่้และการ
ทำาความเข้าใจต�อจักรวาล ปรากฏการณ ์ 
และดวงดาวต�าง ๆ ยีังรวมไปถึึงการศึกษา
ค้นคว้าเพื่ื�อพื่ัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีี
ต�าง ๆ ที�เปน็ประโยีชน์แก�มนุษยีชาติ

...........................................................................................................................................................................................................
สืืบค้้นและเรี่ยบเรี่ยง : คััดคัณััฐ ชื่่�นวงศ์อรุณั

 อ้้างอ้ิง : 
สำนัก้งานพัฒนาวิทิย์าศาสตร์และเทิคัโนโลย์ีแห่งชื่าติ (สวทิชื่.) – https://www.nstda.or.th

ศูนย์์ก้ารเรีย์นรู้วิทิย์าศาสตร์โลก้และดาราศาสตร์ (LESA) – http://www.lesa.biz/space-technology/rocket
ทิรูปลูก้ปัญญา – https://www.trueplookpanya.com

สถานีวิทิย์ุโทิรทิัศน์เพ่�อก้ารศึก้ษาก้ระทิรวงศึก้ษาธิิก้าร – http://www.etvthai.tv

ฤดห่้นาว
๙๙ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๑ ปีระจำเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



.................................................................................................................................................................................................................
สืืบค้้นและเรี่ยบเรี่ยงโดย : พ.อ.หญิง ธิันย์์วรัชื่ญ์ จิิตรู 

อ้้างอ้ิง : http://rcm66.rta.mi.tnh

๑๐๑๐  ปีีที่่� ๒๑ ฉบัับัที่่� ๑ ปีระจำเดืือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองที่่พีบกเป็ิด้ร่บสม่คร ชายไที่ยอายุ 18 - 20 ป็ี 
และ 22 - 29 ป็ ีเข้าเป็น็ที่หารกองป็ระจำการ ด้ว้ยระบบ
ออนไลน์หรือ “ที่หารออนไลน์” ต่ามนโยบายของ
กระที่รวงกลาโหม เพีื�อมุ่งสู่ระบบที่หารอาสาที่ด้แที่น
การเร่ยกเกณูฑ์มาต่่�งแต่่ป็ี 2564 สำหร่บป็ี 2566 
กระที่รวงกลาโหมได้้ขยายการร่บสม่ครที่หารออนไลน์ 
ไป็ใน 3 ส่วนราชการ ได้้แก่ กองบ่ญชาการกองที่่พีไที่ย, 
กองที่่พีอากาศ และกองที่่พีบก เพีื�อเป็็นที่างเลือกในการ
เข้าป็ระจำการมากข้�น สำหร่บในส่วนของกองที่่พีบก 
ในป็ีน่�ย่งคงเดิ้นหน้า “ที่หารออนไลน์” โด้ยกำหนด้
ยอด้การร่บสม่ครจำนวน 28,642 นาย ซึ่้�งเพีิ�มข้�นจาก
ป็ีที่่�ผ่านมา พีร้อมขยายห้วงเวลาร่บสม่ครนานถ้ง 5 เด้ือน 
ระหว่าง 29 ส.ค. 65 - 29 ม.ค. 66 และขยายโอกาส
ไป็ย่งผู้ท่ี่�ม่ความสนใจให้หลากหลายมากข้�น อาทิี่ ผู้ที่่�อยู่
ในพีื�นที่่�หา่งไกล, ภาคการเกษต่ร ธรุกจิ, ภาคอตุ่สาหกรรม 
การสม่ครเป็็นที่หารออนไลน์ ป็ระจำป็ี 2566 สามารถ
สม่ครด้้วยวิ ธ่ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชม. 
ที่างเว็บไซึ่ต่์ https://rcm66.rta.mi.th และสม่ครที่่� 
หน่วยที่หารใกล้บ้าน ต่่�งแต่่บ่ด้น่� ถ้ง 29 ม.ค. 66

ผู้้�สมััครมั่คุณสมับััติ ดัังน่�
1. เป็็นที่หารกองเกินที่่�ม่อายุ 18 - 20 ป็ีบริบูรณู์ 

ในป็ี พี.ศ. 2566 (เกิด้ในป็ี พี.ศ. 2546 - 2548) 
ซึ่้�งเป็็นผู้ที่่�ย่งไม่ถูกเร่ยกเข้าเป็็นที่หารกองป็ระจำการ

2. เป็็นที่หารกองเกินที่่�ม่อายุ 22 - 29 ป็ีบริบูรณู์ 
ในป็ี พี.ศ. 2566 (เกิด้ในป็ี พี.ศ. 2537 - 2544) 
ซึ่้�งเป็็นผู้ที่่�เคยถูกเร่ยกเข้าเป็็นที่หารกองป็ระจำการแล้ว 
แต่่ไม่ถูกเข้าป็ระจำการ

3. เ ป็็น ผู้ ท่ี่�ม่ร่ างกายสมบูรณู์ ด่้  ไม่ เป็็นผู้ที่่�ม่ 
ร่างกายที่่�เห็นช่ด้ว่าไม่สมบูรณู์ แต่่ไม่ถ้งทีุ่พีพีลภาพี หรือ
ม่อว่ยวะพีิการ ทีุ่พีพีลภาพีหรือผิด้ส่วนแต่่อย่างใด้ 
หรือม่โรค หรือสภาพีร่างกาย หรือสภาพีจิต่ใจ ซึ่้�งไม่
สามารถจะร่บราชการที่หารได้้ ต่ามที่่�กำหนด้ไว้ใน 
พี.ร.บ.ร่บราชการที่หาร พี.ศ. 2497 ป็ระกอบก่บ
กฎกระที่รวงที่่�เก่�ยวข้อง

4. ขนาด้รอบต่่วต่่�งแต่่ 76 เซึ่นติ่เมต่รข้�นไป็ 
ในเวลาหายใจออก และมข่นาด้สูงต่่�งแต่่ 146 เซึ่นติ่เมต่ร
ข้�นไป็ (หมายเหตุ่ ผู้ที่่�ม่ความสูง 146 - 159 เซึ่นต่ิเมต่ร 
ไม่สามารถสม่ครเข้าเป็็นน่กเร่ยนนายสิบที่หารบกหรือ
ข้าราชการในส่วนของกองที่่พีบก ได้้ เว้นแต่่ในป็ีที่่�ที่ำการ
สม่ครผู้ที่่�สม่ครม่ความสูงถ้งต่ามเกณูฑ์ที่่�กำหนด้)

5. ไม่เป็็นผู้ซึ่้�งอยู่ในระหว่างเป็็นผู้ต่้องหา หรือ
จำเลยในคด่้อาญา หรืออยูใ่นระหว่างการควบคุมป็ระพีฤติ่

6. ไม่เป็็นผู้เสพีหรือเป็็นผู้ติ่ด้ยาเสพีติ่ด้ให้โที่ษ 
ต่ามกฎหมายว่าด้้วยยาเสพีต่ิด้ให้โที่ษ หรือม่ป็ระว่ต่ิ
เก่�ยวข้องก่บยาเสพีต่ิด้ ทีุ่กกรณู่

7. ไม่จำก่ด้คุณูวุฒิการศ้กษา

ผู้้�ที่่�ไมั่สามัารถสมััครไดั� 
1. ผู้ที่่�อยู่ในกำหนด้เร่ยกไป็เข้าร่บการต่รวจเลือก

ที่หารกองป็ระจำการ ป็ระจำป็ี 2566 ซึ่้�งม่อายุ 21 ป็ี 
บริบูรณู์ (เกิด้ในป็ี พี.ศ. 2545)

2. ผูท้ี่่�มอ่ายุ 22 - 29 ป็บีรบิรูณู ์ในปี็ พี.ศ. 2566 
(เกิด้ในป็ี พี.ศ. 2537 - 2544) ที่่�ย่งไม่เคยเข้าร่บการ
ต่รวจเลือกที่หารกองป็ระจำการ หรือผู้ที่่�ม่ผลการ 
ต่รวจเลือกที่หารกองป็ระจำการย่งไม่แล้วเสร็จทีุ่กกรณู่

3. ผู้ที่่�ม่สถานะเป็็นที่หารกองหนุนทีุ่กป็ระเภที่
4. ผู้ที่่�เคยเข้าร่บราชการที่หารกองป็ระจำการ
5. ผู้ที่่�สำเร็จการฝึ่กวิชาที่หารช่�นปี็ที่่� 3 ข้�นไป็  

ซึ่้�งได้ข้้�นที่ะเบย่นกองป็ระจำการแล้วรวมถง้ผูท้ี่่�อยูร่ะหว่าง
การนำต่่วข้�นที่ะเบ่ยนกองป็ระจำการและนำป็ลด้

คำาแนะนำาในการสมััคร
1. เลือกหน่วยที่หารที่่� เป็ิด้ร่บสม่คร จำนวน  

510 หน่วย  โด้ย เ ลือกต่ามความ ต้่องการ เป็็น 
ที่หารกองป็ระจำการได้้จำนวน 1 หน่วย

2. สามารถสม่ครได้้โด้ยไม่จำก่ด้ภูมิลำเนา

การคัดัเลืือก
1. การค่ด้เลือกข่�นต่อนที่่� 1 : การต่รวจหล่กฐาน 

และว่ด้ขนาด้ร่างกาย
 1.1 สถานที่่�ค่ด้เลือก : หน่วยที่่�กองที่่พีบก 

กำหนด้ใหท้ี่ำการคด่้เลอืกข่�นต่อนที่่� 1 จำนวน 431 หน่วย
ที่่�วป็ระเที่ศ โด้ยสามารถไป็ร่บการค่ด้เลือกได้้ทีุ่กหน่วย 
ที่่�อยู่ใกล้หรือสะด้วกในการเด้ินที่าง

 1.2 ว่นที่่�ที่ำการค่ด้เลือก : ทีุ่กว่นจ่นที่ร์ถ้ง
ว่นศุกร์ในเวลาราชการ (เว้นว่นหยุด้ราชการ) และ 
ว่นเสาร์ที่่� 27 ส.ค. 65, 24 ก.ย. 65, 29 ต่.ค. 65,  
26 พี.ย. 65, 24 ธ.ค. 65 และ 28 ม.ค. 66 ในเวลา 
0830 - 1630

 1.3 การป็ฏิิบ่ต่ิ : กรรมการต่รวจหล่กฐานและ
ว่ด้ขนาด้ร่างกาย (ขนาด้สูงและขนาด้รอบต่่ว) ของหน่วย
จะที่ำการต่รวจสอบหล่กฐานฉบ่บจริง พีร้อมสำเนา 
รวมที่่�งใบต่อบร่บ จากน่�นกรรมการของหน่วยจะที่ำการ
วด่้ขนาด้ร่างกาย เมื�อผา่นการคด่้เลือก เจ้าหนา้ที่่�จะที่ำการ
บ่นที่้กในระบบออนไลน์และแจ้งรายละเอ่ยด้ให้ผู้สม่คร 
ไป็ที่ำการค่ด้เลือกในข่�นต่อนที่่� 2 ต่่อไป็

2. การค่ด้เลือกข่�นต่อนที่่� 2 : การต่รวจร่างกาย
 2.1 สถานที่่�คด่้เลือก : สามารถที่ำการคด่้เลือก

ได้ท้ี่กุสถานที่่�ที่่�ง 35 แห่งที่่�วป็ระเที่ศต่ามที่่�มณูฑลที่หารบก 
กำหนด้ โด้ยสามารถไป็เข้าร่บการต่รวจร่างกาย 
หรอืต่รวจโรคได้้ทุี่กแห่งที่่�อยูใ่กล้หรอืสะด้วกในการเดิ้นที่าง

 2.2 ว่นที่่�ที่ำการค่ด้เลอืก : ว่นเสาร์ที่่� 24 ก.ย. 65, 
ว่นเสาร์ที่่� 26 พี.ย. 65, ว่นเสาร์ที่่� 28 ม.ค. 66 หรือ  
ว่นอาที่ิต่ย์ที่่� 29 ม.ค. 66 ในเวลา 0830 - 1630

 2.3 การป็ฏิบิต่่ ิ: คณูะกรรมการต่รวจรา่งกาย
ในข่�นต่อนที่่� 2 จะต่รวจหล่กฐาน และต่รวจร่างกาย 
โด้ยกรรมการผู้ป็ระกอบโรคศิลป็ะ แผนป็ัจจุบ่น ช่�น 1 
สาขาเวชกรรม หากมผ่ลการต่รวจเป็็นผูท้ี่่�มร่่างกายสมบรูณ์ูด้่ 
ไม่เป็็นผู้ที่่�ม่ร่างกายที่่� เห็นช่ด้ว่าไม่สมบูรณู์แต่่ไม่ถ้ง
ทีุ่พีพีลภาพี หรือม่อว่ยวะพีิการทีุ่พีพีลภาพี หรือผิด้ส่วน 
แต่อ่ย่างใด้ หรือมโ่รค หรือสภาพีร่างกาย หรือสภาพีจิต่ใจ 
ซึ่้�งไม่สามารถจะร่บราชการที่หารได้้ ต่ามที่่�กำหนด้ไว้ 
ในกฎกระที่รวง ฉบบ่ที่่� 37 (พี.ศ. 2516) และ ฉบบ่ที่่� 74  

(พี.ศ. 2540) ออกต่ามความในพีระราชบ่ญญ่ติ่ 
รบ่ราชการที่หาร พี.ศ. 2497 จง้จะถอืว่าเป็็นการผ่านการ 
ค่ด้เลือกในข่�นต่อนที่่� 2

 2.4 เมื�อผ่านการค่ด้เลือก เจ้าหน้าที่่�จะด้ำเนินการ 
ด้่งน่�

  2.4.1 จะที่ำการบ่นท้ี่กผลการค่ด้เลือก
ลงในระบบออนไลนแ์ละถือเป็น็การนบ่ลำด้บ่ของผูท้ี่่�ผา่น
การค่ด้เลือกในหน่วยท่ี่�ผู้สม่ครเลือกเข้าร่บราชการ  
หากเกินยอด้ที่่�เป็ิด้ร่บสม่ครจะกำหนด้ให้เป็็นต่่วสำรอง

  2.4.2 ออกใบร่บรองผลการค่ด้เลือก/ 
ใบนด่้ ให้มารายงานต่ว่เพีื�อเขา้กองป็ระจำการในวน่ เวลา 
และสถานที่่�ที่่�กำหนด้

 2.5 คำต่่ด้สินของคณูะกรรมการค่ด้เลือก 
ในแต่่ละข่�นต่อนให้ถือเป็็นที่่�สุด้

สทิี่ธิปิระโยชนท์ี่่�จะไดั�รบััในการเข้�ารบััราชการที่หารกองประจำาการ
กองบััญช่าการกองทัพไทย่ 
1. มสิ่ที่ธใินการสอบคด่้เลอืกเพีื�อเขา้รบ่การศก้ษา

ในโรงเร่ยนช่างฝ่ีมือที่หาร และโรงเร่ยนแผนท่ี่�ที่หาร 
เมื�อครบกำหนด้ป็ลด้ป็ระจำการ ซ้ึ่�งต่้องผ่านเกณูฑ์
การสอบคด่้เลอืกฯ ต่ามที่่�กำหนด้ โด้ยให้โควต่าร้อยละ 40  
ของจำนวนที่่�น่� ง ในแต่่ละป็ี  โด้ยแบ่ ง เป็็นโควต่า 
ของกองบ่ญชาการกองท่ี่พีไที่ย ร้อยละ 20 เหล่าท่ี่พี 
ร้อยละ 20 และหากโควต่าใด้ม่จำนวนผู้สม่ครสอบ
ค่ด้เลือกไม่ถ้งเกณูฑ์ท่ี่�กำหนด้ ให้นำโควต่าด้่งกล่าว
ไป็รวมก่บอ่กหน้�งโควต่า และหากท่ี่�งสองโควต่าย่งม่
จำนวนผู้สม่ครสอบค่ด้เลือกไม่ถ้งเกณูฑ์ที่่�กำหนด้  
ให้นำโควต่าที่่�เหลือไป็รวมกบ่โควต่าที่่�รบ่จากบุคคลพีลเรือน

2. ม่สิที่ธิได้้ร่บคะแนนเพีิ�มพิีเศษ ร้อยละ 5  
ของคะแนนเต่ม็ภาควชิาการในการสอบคด่้เลอืกเข้ารบ่ราชการ 
ในกองบ่ญชาการกองที่่พีไที่ย ซึ่้�งปั็จจุบ่นกองบ่ญชาการ
กองที่่พีไที่ย ได้้กำหนด้ให้คะแนนเพีิ�มพีิเศษ ร้อยละ 3 
แก่ผู้ที่่�ป็ลด้จากกองป็ระจำการ

กองทัพบัก 
1. ม่ สิที่ธิ เช่นเด้่ยวก่บที่หารกองป็ระจำการ 

ป็ระจำป็ี
2. ม่สิที่ธิลด้ว่นร่บราชการในกองป็ระจำการ  

น้อยกว่า 2 ป็ี (ในกรณู่สำเร็จการศ้กษาช่�นม่ธยมศ้กษา
ต่อนป็ลาย หรือเที่่ยบเที่่าข้�นไป็)

3. ม่สิที่ธิได้้ร่บการศ้กษาต่่อต่ามระบบการศ้กษา
นอกโรงเรย่นหรือการศก้ษาต่ามอธ่ยาศย่ (กศน.) (ในกรณู่
ม่การศ้กษาต่�ำกว่าช่�นม่ธยมศ้กษาต่อนป็ลาย)

4. ม่สิที่ธิได้้ร่บเงินเด้ือน เบ่�ยเล่�ยงป็ระจำ เงินเพีิ�ม
การครองช่พีช่�วคราว

5. มส่ทิี่ธิได้ร้บ่สวส่ด้กิารต่า่ง ๆ  การรก่ษาพียาบาล
6. ม่สิที่ธิสม่ครขอร่บราชการต่่อได้้คราวละ 1 ป็ี 

จนอายุครบ 25 ป็ี
7. ได้้ร่บโควต่าพิีเศษในการสอบเข้าโรงเร่ยน 

นายสิบที่หารบก
8. ได้้ร่บคะแนนเพีิ�มเต่ิมพีิเศษ ร้อยละ 15 ในการ

สอบค่ด้เลือกเข้าร่บราชการในกองท่ี่พีบก (เฉพีาะผู้ท่ี่� 
ร่บราชการที่หารกองป็ระจำการครบ 2 ป็ี)

กองทัพเรือ
1. ม่ สิที่ธิ เช่นเด้่ยวก่บที่หารกองป็ระจำการ

ป็ระจำป็ี
2. ม่สิที่ธิได้้ร่บเงินเด้ือน เบ่�ยเล่�ยงป็ระจำ เงินเพีิ�ม

การครองช่พีช่�วคราว ต่ามอ่ต่ราที่่� กห. กำหนด้
(รวมก่นไม่เกิน 10,000 บาที่ต่่อเด้ือน)
3. มส่ทิี่ธิได้ร้บ่สวส่ด้กิารต่า่ง ๆ  การรก่ษาพียาบาล

ในโรงพียาบาลในส่งก่ด้กองที่่พีเรือ
4. สำหรบ่ผูม้ก่ารศก้ษาต่�ำกว่าระด้บ่ช่�นมธ่ยมศก้ษา 

ต่อนป็ลายในระหว่างร่บราชการที่หารกองป็ระจำการ  
จะมส่ทิี่ธไิด้้ร่บการศก้ษาต่่อต่ามระบบการศก้ษานอกโรงเรย่น 
หรือการศ้กษาต่ามอ่ธยาศ่ย (กศน.) จนสำเร็จการศ้กษา
ในระด้่บที่่�สูงข้�น

กองทัพอากาศ
1. ได้้ร่บการฝ่ึกเช่นเด้่ยวก่บที่หารกองป็ระจำการ
2. ม่สิที่ธิลด้ว่นร่บราชการในกองป็ระจำการ 

น้อยกว่า 2 ป็ี (ในกรณู่สำเร็จการศ้กษาช่�นม่ธยมศ้กษา
ต่อนป็ลายหรือเท่ี่ยบเที่่า หรือสำเร็จการฝ่ึกวิชาที่หาร 
ช่�นป็ีที่่� 1 หรือช่�นป็ีที่่� 2) 

3. ม่สิที่ธิได้้ร่บการศ้กษาต่่อต่ามระบบการศ้กษา
นอกโรงเรย่นหรือการศก้ษาต่ามอธ่ยาศย่ (กศน.) (ในกรณู่
ม่การศ้กษาต่�ำกว่าช่�นม่ธยมศ้กษาต่อนป็ลาย)

4. ม่สิที่ธิได้้ร่บเงินเด้ือน เบ่�ยเล่�ยงป็ระจำ เงินเพีิ�ม
การครองช่พีช่�วคราว (ไม่เกิน 10,000 บาที่/เด้ือน)

5. มส่ทิี่ธิได้ร้บ่สวส่ด้กิารต่า่ง ๆ  การรก่ษาพียาบาล
6. ม่สิที่ธิสม่ครขอร่บราชการต่่อได้้คราวละ 1 ป็ี 

จนอายุครบ 25 ป็ี
7. ม่สิที่ธิสม่ครสอบเข้าเป็็นน่กเร่ยนจ่าอากาศ 

เหล่าที่หารอากาศโยธิน และเหล่าที่หารสารว่ต่ร  
(ร่บราชการอย่างน้อย 2 ป็ี และม่อายุไม่เกิน 24 ป็ี โด้ย
สำเร็จการศ้กษาม่ธยมศ้กษาต่อนป็ลาย หรือเท่ี่ยบเที่่า 
และม่คะแนนเฉล่�ยสะสมไม่ต่�ำกว่า 2.00)



๑๑๑๑ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กอ.รมน.จงัหวดั อ.ด.

จังหวัดอุดรธานี ต้ังอยู่ตอนบนของประเทศ  
หร่อที�เรียกว่า “อีสานเหน่อ” อยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหน่อของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที� ๑๗ 
องศา ๑๓ ลิปดาเหน่อ ถึง ๑๘ องศา ๑๐ ลิปดาเหน่อ  
และระหว่างเส้นแวงที� ๑๐๒ องศา ๐๐ ลิปดา
ตะวันออก ถึง ๑๐๓ องศา ๓๐ ลิปดาตะวันออก  
มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ : ติดกับ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก : ติดกับ จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ : ติดกับ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด

กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก : ติดกับ จังหวัดเลย และจังหวัด

หนองบัวล�าภู
การเมืองการปกครอง : แบ่งการปกครอง 

ออกเป็น ๒๐ อ�าเภอ ๑๕๖ ต�าบล ๑,๘๘๐ หมู่บ้าน  
๑๐๑ ชุมชน ๑ องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด  
๑ เทศบาลนคร ๓ เทศบาลเม่อง ๖๗ เทศบาลต�าบล  
๑๐๙ องค์การบรหิารส่วนต�าบล มปีระชากรรวมทัง้สิน้  
๑,๕๕๗,๒๙๘ คน ๔๑๔,๘๖๘ ครัวเร่อน 

กองอ�านวยการรักษาความมั�นคงภายในจังหวัด
อุดรธานี ได้เล็งเห็นความส�าคัญของหน่วยงาน 
ในพ่น้ที� จงึได้บูรณาการร่วมกันทัง้ภาครัฐ, ภาคเอกชน  
และนักธุรกิจ จัดอบรม “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์
เคร่อข่ายความมั�นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที� ๑” 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมประจักษต์รา  
ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเม่อง จังหวัดอุดรธาน ี
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่�อพัฒนาสัมพันธ์ และสร้าง 
เครอ่ข่ายความร่วมมอ่ของผู้น�าองค์กรในระดบัผู้บริหาร 
ของภาครฐั/รฐัวสิาหกิจ ภาคเอกชน และภาคแกนน�า
กลุ่มมวลชนภายในจังหวัด ในการเตรียมความพร้อม 
และรับม่อกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 

ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั�นคงที�มีอยู่ในทุกมิติ โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบการมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วน  
ในการมีส ่ วนร ่ วมด� า เนินการบนพ่้นฐานของ 
หลกัธรรมาภบิาล และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

การด�าเนินการอบรม : นายสยาม ศิริมงคล  
ผวจ.อุดรธานี/ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. ได้มอบหมายให้  
นายนิติพัฒน ์  ลีลาเลิศแล ้ว รองผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมบรรยาย ได้แก่ 
พันเอก ธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการรักษาความ
มั�นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ฝ่ายทหาร), หัวหน้า
สำนกังานจงัหวดัอดุรธาน,ี ศนูยจ์ติอาสาพระราชทาน 
จงัหวดัอดุรธาน,ี จดัหางานจงัหวดัอดุรธาน ีและการจดั
เวทเีสวนาในหวัขอ้ “การสร้างเครอ่ขา่ยและการสรา้ง 
ความยั�งยน่” การศกึษาดงูาน ณ ศนูยศ์กึษาและพฒันา 
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี พิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติ
จากนายจ�ารสั กงัน้อย รองผูว่้าราชการจงัหวดัอดุรธานี  
เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับ 
ผู้ที�ผ่านการอบรม จ�านวน ๖๐ ท่าน

ผลที่ได้รับ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ�มพูน
ความรู ้เสริมสร้างประสบการณ์ และเกดิแนวความคดิ 
ที�หลากหลายที�เกิดจากทุกหน่วยงานในการระดม
ความคิดร่วมกันและเกิดเคร่อข่ายในการที�จะร่วมกัน
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประเทศต่อไป  

กองอ�านวยการรักษาความมั�นคงภายในจังหวัด
อุดรธานี ปัจจุบันตั้งอยู่ที� ชั้น ๔ อาคาร ๑ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอ
เม่องอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร ๐๔๒-๒๒๓๐๔๒

“อุดรธานี”  แปลว่า “ เมืองที่อยู่ทางทิศเหนือ” โดยค�าว่า “อุดร” มาจาก 
ค�าว่า “ อุตฺตร”  ในภาษาสันสกฤต ซึ่งหมายถึง “ทิศเหนือ”  และลงท้าย 
ด้วยค�าว่า “ธานี”  หมายถึง “ เมือง”  เนื่องจากเป็นศูนย์บัญชาการของ 
มณฑลฝ่ายเหนือ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มณฑลอุดร”  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓  
และเริม่ปรากฏชือ่ “อุดรธาน”ี เมื่อมีการจดัตัง้เมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐

พธิเีปิดการอบรม

ภาพกิจกรรม

ผู้ทรงคณุวฒุริ่วมบรรยาย และจดัเวทเีสวนา

การแบ่งกลุม่สัมมนา และการศึกษาดงูาน 
ณ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชมุชนจงัหวดัอดุรธานี

พธิปีิดการอบรม



พมิพ์ที ่: บรษัิท ธนอรณุการพมิพ์ จ�ากดั ๙๙/๒ ถนนดนิสอ แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๑๘๗-๘

ส่วนสารนเิทศ ส�านกักิจการมวลชนและสารนเิทศ (www.mass-isoc.isoc.go.th) 
กองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร
สวนรืน่ฤดี เขตดสุติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตเลขที ่๑๔/๒๕๒๑

ปทจ.ดสิุต

๑๒๑๒  ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕


